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In 2021 start de vijfde jaargang van Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.. Het meerjarenplan 
2018-2020 is dan afgelopen, een nieuw strategisch plan 2021-2025 treedt in voege.  

Als ondersteuningsstructuur voor de welzijnssector een meerjarenplan opmaken is geen 
eenvoudige opdracht. Het vraagt het oor te luisteren te leggen, signalen op te vangen bij formele 
of informele ontmoetingen, aan te voelen en te bevragen wat de terreinpartners en basiswerkers 
wensen of verwachten, in te spelen op nieuwe evoluties en tendenzen, beleidskeuzes te 
analyseren, maatschappelijke ontwikkelingen van kortbij op te volgen en de gevolgen ervan voor 
de sector in te schatten, … En dit alles met als finaal doel dat het welzijn van cliënten en gebruikers 

wordt verhoogd en hun empowerment versterkt.  

Het proces naar dit meerjarenplan had oog voor al deze aspecten. Vandaaruit werden keuzes 
gemaakt. Na aftoetsing met de sector werden de kernopdrachten behouden en nieuwe 
maatschappelijke invalshoeken naar voor geschoven. De interactie tussen deze componenten 
leidt tot enkele uitdagende kruispunten waarvan de volgende jaren werk zal worden gemaakt. We 
willen de sector meetrekken in dit bad, hen mede-eigenaarschap toekennen, hen triggeren om nog 

vrij ongekende thema’s en topics op te nemen, hen inspireren met nieuwe modellen en 
voorbeelden, hen aanmoedigen mee te werken aan de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen, hen aansporen mee te stappen in de digitale transitie, hen uitnodigen tot 
meer samenwerking en partnerschappen -ook met niet zo voor de hand liggende partners-, hen 
aanzetten tot meer participatief handelen in het betrekken van vrijwilligers en burgers; kortom: 
hen uitdagen om de lat van toegankelijkheid en kwaliteit van de hulpverlening weer wat hoger te 
leggen.  

Dit meerjarenplan 2021-2025 vergt ook intern een andere aanpak. Het werken met kruispunten 
vraagt meer verbinding tussen de collega’s, de sterkten van eenieder moeten nog meer dan 
voorheen worden aangesproken, de kennis van de invalshoeken hybridisering, digitalisering en 

duurzaamheid moeten worden aangescherpt … Daarmee leggen we ook voor onszelf de lat dat 

tikkeltje hoger. En het organisatiemodel is daardoor ook aan actualisering toe.  

Het Japans gezegde ‘Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie’ is het 

motto van deze strategische oefening. Het meerjarenplan getuigt van visie, spoort aan tot actie … 

om te komen tot concreet resultaat. Het daagt ons uit om visie en actie zo samen te brengen dat 

wat we doen en beogen inspiratie biedt aan de sector, dat het verbindingen legt tussen partners 

die elkaar nog te weinig kennen, dat het op een constructief-kritische wijze gemaakte politieke en 

maatschappelijke keuzes in vraag durft stellen, dat het vertrouwen en betrouwbaarheid uitstraalt 

naar zij die met ons meewerken, en dat het door daadkracht impact genereert met als doel het 

leven van de kwetsbare burger te versterken. Dat is waar we voor staan. Dat is waar dit 

meerjarenplan van doordrongen is. Laat het een uitnodiging zijn om er samen werk van te maken. 
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- Vzw Kenniscentrum WWZ 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 vooruitkijkt. 

- 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. 

Kenniscentrum WWZ is… 

- constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding 

kijken we voorbij de evidenties. 

- 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. 
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- 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. 

 

 
De interne planningsdag van 25 juni 2019 vormde voor de medewerkers van het Kenniscentrum 
WWZ de officiële kick-off van het meerjarenplanningstraject.  Het proces loopt echter officieus al 
sinds het begin van 2019 waar we met onze Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel (SG-2019) 

samen met de sector nadachten over bouwstenen voor de toekomst. Daarnaast hebben we 
inspiratie gehaald uit diverse documenten zoals de huidige regeerakkoorden, alsook het actieplan 
‘Sterk Sociaal Werk’. Het voorjaar en de zomer van 2020 werden gedomineerd door de COVID-19-
pandemie. We hebben getracht om daar voorzichtig enkele lessen uit te trekken en voorspellingen 

te maken op basis van gesprekken met professionals actief in Welzijn en Zorg in Brussel.  

In 2018 liep het Kenniscentrum WWZ ondersteund door de Vrije Universiteit Brussel een 
onderzoekstraject dat uitmondde in de Staten-Generaal Welzijn & Zorg Brussel.  In de eerste fase 
van het onderzoek verzamelden we de belangrijkste cijfergegevens aan de hand van de DESTEP1- 
methode. We zochten relevante trends en tendensen op en beschreven belangrijke 

ontwikkelingen bij sectoren in Welzijn en Zorg. Vervolgens bevroegen we Brusselaars en 
hulpverleners via focusgroepgesprekken over hun ervaringen met het Welzijns- en 
Zorglandschap.  

De welzijns- en zorgsector staat overal voor duidelijke uitdagingen (vergrijzing, migratie, 
digitalisering ...) en evoluties (vermaatschappelijking van de zorg, marktdenken ...), maar de 
Brusselse context voegt nog een laag van complexiteit toe. Specifiek voor Brussel kunnen we nog 
een aantal tendensen duiden, die de nood aan een performant zorg- en welzijnssysteem extra 

benadrukken. 

- Brussel als jongste gewest van het land. Op vlak van demografie tekent zich in Brussel 

een duidelijke bevolkingsgroei af. Daarin stijgt de groep van de minderjarigen spectaculair 
en zal dat blijven doen in de nabije toekomst. Infrastructuur, kinderopvang, onderwijs, 
vrijetijdsaanbod enzovoort zullen moeten uitgebouwd om hieraan tegemoet te komen. 

Tegelijkertijd zien we een groeiende groep 65+’ers, veel met een niet-westerse migratie-
achtergrond. Deze laatste groep zit vaker in een ongunstige socio-economische situatie en 
kampt sneller met gezondheidsproblemen. 

- Brussel is stromend. De bevolkingssamenstelling van Brussel verandert voortdurend, er 
is een grote instroom van nieuwkomers door internationale migratie, maar ook een zeer 
substantiële uitstroom - vergelijkbaar met de stadsvlucht in de jaren ’80 - van meer 
kapitaalkrachtige groepen en mensen die op zoek zijn naar betaalbare woningen. De 

                                                             
1 DESTEP staat voor: Demografisch, Economisch, Socio-cultureel, Technologisch, Ecologisch, Politiek. 
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buitengrenzen van de stad deinen door de groei uit richting Vlaamse rand en 

Denderstreek. 
- Brussel heeft veel gezichten. 71% van de Brusselaars heeft niet-Belgische wortels. 57% 

van de Brusselaars heeft een niet-Belgische nationaliteit bij geboorte, maar slechts 35% 
behoudt zijn buitenlandse nationaliteit. Deze grote diversiteit daagt uit om een 
stadsproject te zoeken dat verbindingen legt. Taal is niet langer bepalend voor de inwoner 
van Brussel, meertaligheid is de norm. Engels krijgt een belangrijke rol als omgangstaal in 
een zeer diverse stad. Er is een grote rijkdom aan voorzieningen, maar dat leidt voor de 
gebruiker ook wel tot verdrinken in het aanbod. Er is goed uitgebouwd openbaar vervoer, 
maar dat is niet steeds toegankelijk voor mensen met mobiliteitsproblemen. Er is in 
Brussel de grote uitdaging om met zoveel verschillende kwetsbare groepen (mensen 
zonder verblijfsstatuut, thuislozen, mensen met psychische problemen, mensen met 

verslavingsproblematiek ...) op een kleine oppervlakte, dicht bij elkaar, samen te leven. Dé 
grote uitdaging in de bewegende stad met grote diversiteit en steeds veranderende 
samenstelling is de sociale cohesie. 

- Brussel is gesegmenteerd. Er is een duidelijk ongelijke geografische spreiding op vlak 
van armoede, opleidingsniveaus, werkloosheid, leeftijd, zorgaanbod enz. Bepaalde zones 
van Brussel zijn zeer kwetsbaar in vergelijking met andere. Er is sprake van dualisering: 
veel tegenstellingen tekenen zich af, zoals kansarm - kansrijk, zeer laag opgeleid - hoog 
opgeleid, niet-gezond - gezond ... 

- Brussel heeft een hoge kwetsbaarheid. Brussel kent hoge armoedecijfers: een derde 
van de Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens. Bij de kinderen zijn deze cijfers nog 
sterker: 4 op 10 wordt geboren in een situatie van armoederisico. De betaalbaarheid van 
kwaliteitsvolle woningen gaat erop achteruit. Jongeren in Brussel komen uit onderzoek 
naar voren als kwetsbare jongeren, zowel op vlak van gezondheid, toegang tot werk, 
huisvesting, schoolachterstand als toegang tot zorg. Veertig procent van de Brusselaars 
geeft aan psychische problemen te hebben (gehad).  

- Brussel heeft (in)formele netwerken. In Brussel nemen dubbel zoveel mantelzorgers 

als in Vlaanderen taken op. Informele netwerken blijken onmisbare schakels in het zorg- 

en ondersteuningstraject van de Brusselaar. Toch valt een grote groep (vaak armere) 
Brusselaars uit de boot, omdat ze helemaal niet kunnen terugvallen op een informeel 
netwerk.  

- Brussel met zijn supercomplexiteit in het welzijns- en zorgsysteem. Er is een grote 
versnippering van het aanbod en gebruikers ervaren grote moeilijkheden om de weg te 
vinden in het systeem. Cliënten getuigen van zware bureaucratie, ondoorgrondelijke 
regels en lange procedures. De persistente schotten tussen sectoren, koepels en netten en 
een afzonderlijk Franstalig, Nederlandstalig en bicommunautair systeem van 
dienstverlening bemoeilijken de zoektocht. Hulp- en dienstverlening is zeer categoriaal 
georganiseerd, in plaats van transversaal, waardoor mensen die niet in het juiste hokje 
passen uit de boot vallen. De gebruiker begrijpt het welzijns- en zorgsysteem niet meer. 

- Brussel als politiek beleidsmatig kluwen. Negentien lokale besturen met elk een 
OCMW, één Gewest, drie Gemeenschappen en een federale overheid: dit zijn 24 overheden 

- elk met een parlement, raad, regering, college of bestuur - die op één of andere manier 
impact hebben op de organisatie van welzijn en zorg in Brussel. De zesde 
staatshervorming heeft in Brussel gezorgd voor nog grotere moeilijkheden bij het 
toepassen van Vlaamse regelgeving en beleidsprincipes. Brussel beweegt, dat staat vast. 
En de welzijns- en zorgsector moet mee bewegen op de onderliggende dynamiek van de 
stad om een gepast aanbod te kunnen doen waarbij de Brusselse gebruiker centraal staat. 
Onze antwoorden op uitdagingen moeten dus ‘Brussel-specifiek’ zijn: ze vragen om 
oplossingen op maat van onze hoofdstad. 
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Ook het vrijwilligerswerk in Brussel werd met deze omgevingsanalyse bekeken. Daar kwamen 

ook enkele vaststellingen naar boven: 

- Vrijwilligerswerk is (bijna) onzichtbaar. Kwantitatief onderzoek naar 
vrijwilligerswerk is schaars en exacte cijfers over het aantal verenigingen over alle 

sectoren heen zijn er niet. Ook de verschillen tussen de gewesten komen vrijwel nooit aan 
bod. Enkel in de studie van de Koning Boudewijnstichting2 kunnen voor een aantal 
metingen significante verschillen tussen de gewesten worden vermeld. Concrete cijfers 
over etnisch-culturele diversiteit binnen vrijwilligerswerk zijn niet voorhanden, al is er 
wel de vaststelling dat etnisch-culturele minderheden zichzelf steeds meer organiseren 
in bijvoorbeeld zelforganisaties. 

- Vrijwilligerswerk is nog niet voor iedereen. Wat betreft het profiel van de vrijwilliger, 
blijken mannen en vrouwen in Vlaanderen en Brussel evenredig te participeren. Waar het 
verschil in geslacht weinig bepalend is voor de participatie in vrijwilligerswerk, is het 
opleidingsniveau dat wel. In Brussel wordt 40,2% van het vrijwilligerswerk uitgevoerd 

door personen met een universitair diploma.  
- Vrijwilligerswerk hangt samen met werk. Tewerkgestelde personen in België doen 

significant meer vrijwilligerswerk dan andere categorieën, met uitzondering van 
studenten. Huismannen/en –vrouwen, arbeidsongeschikten en werklozen presteren 
significant minder vrijwilligerswerk. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met 
de verplichtingen die aan sommige groepen worden opgelegd.  

Voor gedetailleerde cijfers en informatie verwijzen we graag naar de omgevingsanalyse en het 

onderzoeksrapport dat via onderstaande QR-code kan gedownload worden.  

Brussel, gezond en wel? Een 

omgevingsanalyse van het Brusselse 
welzijns- en zorglandschap 

 

                                                             
2 Het vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers (2015): https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-
Library/2015/20151019DS  
 

https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2015/20151019DS
https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2015/20151019DS
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Van mens tot mens. Onderzoeksrapport 
over de ervaringen van gebruikers en 
professionals met de Brusselse welzijns- 

en zorgsector 

De kernboodschap die we op basis van dit uitgebreide studie- en consultatietraject meekregen is 
helder: er is tevredenheid en fierheid dat de Vlaamse Gemeenschap blijft investeren in welzijn 
en zorg in Brussel maar er is eveneens de ervaring dat de Vlaamse Gemeenschap te weinig 
rekening houdt met de realiteit dat Brussel heel anders is  dan Vlaanderen. Socio-demografisch 
en institutioneel liggen de kaarten fundamenteel anders en toepassing van de Vlaamse 
regelgeving wordt steeds complexer.  

De Vlaams erkende voorzieningen vragen aan de Vlaamse overheid om de nodige ademruimte en 
perspectieven te bieden om zich in Brussel te handhaven en de kwetsbare Brusselaar vooruit te 
helpen. Dat kan via sterke Brussel-eigen accenten in de Vlaamse decreten aangaande welzijn en 
zorg, die afgestemd zijn op de Brusselse realiteit. De sector zou echter graag nog een stap verder 

gaan en pleit daarom om werk te maken van een Vlaams Brusseldecreet voor Welzijn en Zorg dat 
toelaat om niet enkel in de marge maar in essentie een Brussel-invulling te geven aan Vlaamse 

regelgeving. Zo een Vlaams Brussel(kader)decreet voor Welzijn en Zorg tekent de krijtlijnen uit 
voor een op maat gemaakt welzijns- en zorgsysteem voor de Brusselaar, volgens een 
overlegmodel dat aansluiting zoekt bij de opties van de andere gemeenschappen en dat daarbij 
rekening houdt met de belendende gewestmateries (zoals mobiliteit, huisvesting, tewerkstelling, 
stedelijke ontwikkeling …). 

Het traject van de Staten-Generaal sloot af met een reeks bouwstenen en aandachtspunten op een  
zestal thema’s die de komende jaren bepalend zullen zijn voor het Brussels welzijns- en 
zorglandschap: 

- Hoe komen tot verbindende oplossingen in Brussel over sectoren en taalgrenzen heen? 
- Werken in nabijheid: de uitdaging voor vandaag en morgen? 
- De onzichtbaren, documentlozen en allerkwetsbaarsten van de stad (zichtbaar maken)? 
- Digitalisering, social digital design en de welzijnssector: een haat-liefdeverhouding? 

- Burgerinitiatieven in Welzijn en Zorg: hoe ondersteunen? 
- Het welzijn van de welzijnswerker: hoe zorg dragen voor de professional? 

Deze bouwstenen werden geformuleerd op basis van een methodiek die we hebben aangeleerd 
gekregen van het social designbureau Namahn. Uit de 6 werkgroepen hebben we een 15 
elementen (blokken) gedistilleerd. Deze blokjes vormen essentiële onderdelen om een 
toegankelijk en duurzaam project/werking in Welzijn en Zorg uit te bouwen.  
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Figuur 1: Bouwstenen om toegankelijke en duurzame initiatieven te ontwikkelen in Welzijn en Zorg 

Het volledige verslagboek3 kan worden gelezen door volgende QR-code te scannen.  

 

Verbindende oplossingen voor Brussel. 
Verslagboek Staten-Generaal Welzijn & 
Zorg 15 februari 2019 

 

 

 

                                                             
3 De Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 werd ook via een livestream op YouTube uitgezonden. Het 
opgenomen beeldmateriaal is nog raadpleegbaar via: 
https://www.kenniscentrumwwz.be/statengeneraal/volg-ons-live 

https://www.kenniscentrumwwz.be/statengeneraal/volg-ons-live
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In mei 2019 trokken we allen naar de stembus voor de federale en regionale verkiezingen. In de 
opmaak van dit meerjarenplan konden we dus niet voorbij gaan aan de nieuwe wind die met de 

legislatuurswissel waait in het Brusselse en Vlaamse beleid. Welke richting de beleidsmakers de 
komende jaren willen uitgaan, wordt duidelijk gemaakt in de beleidsverklaringen, bestuurs- en 
regeerakkoorden van respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse regering 
en de Brusselse regering (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie). We belichten daarbij vanuit een transversale bril enkele grote lijnen 
en speerpunten die naar voren komen na een lezing van deze teksten.  Met ‘transversale bril’ 
bedoelen we vanuit de thema’s die als gedeeld en gedragen uit voorgaande denkoefeningen van 
Inspiria4 en de Staten-Generaal van februari 2019 naar voren kwamen en in grote mate ook hun 
echo vinden in de slotdocumenten van de Vlaamse Sociaalwerkconferentie. Ze werden geclusterd 
onder de noemers “Zorg in de samenleving”, "Technologie en digitalisering”, “Duurzaamheid in 

ruimte en wonen” en “Vermarkting & hybridisering”. 

De buurt is terug van nooit weggeweest. Zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de 
Vlaamse regering als de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) stelt een 
buurtgerichte benadering en de vermaatschappelijking van de zorg voorop. In Brussel en in 
Vlaanderen staat de hervorming van de eerstelijnszorg hoog op de agenda, met BruZEL en 

Brusano als Brusselse hefbomen. De toonzetting tussen Brussel en Vlaanderen verschilt. Daar 
waar Brusselse overheden de leefbaarheid voor alle Brusselaars vooropstellen, is de toonzetting 
in Vlaanderen zakelijker met termen als efficiëntie, ondernemerschap, outcome, 

persoonsvolgende financiering (PVF) en zorgtickets. Het is de vraag  in hoeverre deze toonzetting 
zich anders zal vertalen in de uitvoering en operationalisering? Wat de samenwerking tussen de 
verschillende overheden betreft trekt de VGC duidelijk de kaart van afstemming met de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) gezien diens coördinerende rol, en de 
Vlaamse Gemeenschap (VG). De GGC wil komen tot een geïntegreerd buurthulp- en zorgmodel per 

wijk en een gezamenlijke programmering.  Er is een duidelijke samenhang met de beleidsintenties 
van de Franstalige Gemeenschapscommissie (Cocof). Het Observatorium voor Welzijn en 
Gezondheid en perspective.brussels worden aangestipt als de drijvers van deze programmatie en 

samenwerkingen. De GGC spreekt zich echter niet uit over de relaties met de Vlaamse 
Gemeenschap(scommissie). De Vlaamse overheid is ook van zijn kant karig in zijn ambities tot 
samenwerking met de Brusselse overheden en heeft het vooral over de dialoog met de GGC 

aangaande de toepassing van de Vlaamse Sociale Bescherming.  

Wat het lokale (sociaal) beleid betreft benadrukken de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap beiden de rol van de lokale besturen. 
Nieuw in het Brussels regeerakkoord zijn de wijkgerichte welzijns- en gezondheidscontracten, 

met een expliciete rol voor de OCMW's in het kader van sociale coördinatie. De ‘wijk’ krijgt 
trouwens een prominente plaats doorheen het hele Brusselse regeerakkoord.  

In Vlaanderen krijgen de gemeenten op heel wat domeinen een regierol, onder meer in het lokaal 

sociaal beleid (LSB). De Vlaamse lokale besturen worden bovendien aangemoedigd om de 
onthaalfunctie van de CAW’s zelf in handen te nemen. Over wat dit voor Brussel betekent, spreekt 
het Vlaamse regeerakkoord zich niet uit. 

                                                             
4 Inspiria is de intersectorale reflectiegroep van het Kenniscentrum WWZ.  
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In de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid en toegang tot grondrechten komt bij beide 

overheden de automatische rechtentoekenning naar voren. Ook het housing-first-principe vindt 
in beide akkoorden gehoor als strategie voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. De VGC en GGC 
hebben algemeen veel aandacht voor de kwetsbare groepen. De VGC kiest voor ‘outreach’, actief 
opsporen van kwetsbare mensen, empowerment, in de buurten duiken als strategie om kwetsbare 
mensen te bereiken en te ondersteunen. 

Op vlak van samenleven en gelijke kansen kiest Vlaanderen voor een identitaire insteek en niet 
voor het omarmen van diversiteit. Algemeen valt het op dat Vlaanderen voor nieuwkomers de 
toegang tot diensten en rechten verstrengt, vb. ook tot de Vlaamse sociale bescherming, 
inburgeringscursus etc. Sociale cohesie wordt gezien als het tegengaan van segregatie. In de 
Brusselse beleidsakkoorden staan samenleven, participatie, verbondenheid en inclusieve sociale 
cohesie voorop. Naast het omarmen van diversiteit valt bij de VGC op dat meertaligheid als 
hefboom wordt benoemd. Dat is een duidelijk onderscheid met de Vlaamse ambities. De VGC geeft 
ook een expliciete plaats aan burgerinitiatieven, naast het klassieke middenveld. In Vlaanderen 

worden ze minder als mede-actor benoemd, maar er is wel sprake van een aanspreekpunt voor 
burgerinitiatieven. 

Zowel Brussel en Vlaanderen zetten digitalisering hoog op de agenda, met termen als ‘Smart-city’ 
(Brussel) en ‘'proeftuin voor digitale innovatie’ (Vlaanderen).  

Vlaanderen doet dit vooral vanuit het perspectief jobcreatie, efficiëntie, versterken van de 
economie, bv. het versterken van de digitale competenties bij ondernemers en werknemers; 
digitale geletterdheid als onderdeel van basiseducatie; e-learning in inburgering; …  Van de 
implicaties van digitale ontwikkelingen voor de gebruiker en de risico’s op/of het dichten van de 
digitale kloof is nauwelijks sprake. 

Met betrekking tot de toepassing in Welzijn en Gezondheid wordt “digitalisering” één van de 5 

prioriteiten in de beleidsnota van de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding. Er wordt vooral gekeken naar verschillende vormen van online-

hulpverlening (zelfmoordpreventie, geestelijke gezondheid, jongeren) maar er is niet echt sprake 
van andere toepassingen in functie van meer welzijn & welbevinden bv. gebruik van apps ... 

Brussel en Vlaanderen leggen ook allebei het voorstel op tafel voor een digitale sociale kaart en 
de automatische rechtentoekenning. De drie overheden willen verdere stappen zetten in betere 
toegang van hun eigen dienstverlening via digitale loketten en ICT. Benieuwd of en hoe dat in 
Brussel tot een geïntegreerd geheel kan uitgroeien.  

Duurzaamheid in wonen en stadsontwikkeling raakt hoofdzakelijk aan gewestbevoegdheden 
zoals huisvesting, energie, ruimtelijke ordening … Vlaanderen is wat dat betreft niet bevoegd in 

Brussel, maar het is toch interessant om enkele van hun beleidsintenties in het vizier te brengen. 

De Brusselse regeerakkoorden (VGC en Brussels Gewest) benadrukken de leefbaarheid in 
verschillende dimensies; men wil gaan voor stadsontwikkelingen die iedereen ten goede komen. 

Bovendien liggen de klimaatdoelstellingen en ambities op vlak van ecologie duidelijk hoger bij het 
Brussels Gewest dan in Vlaanderen. 
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Betaalbaar wonen en sociale huisvesting staan in de twee gewesten hoog op de agenda: 

- In Vlaanderen worden lokale besturen via een ‘bindend sociaal objectief’ aangemoedigd 

om tot 15% sociale woningen te voorzien. Dat is geen harde verplichting en er is ook geen 

stimulans om daar boven te gaan, integendeel. Kenmerkend voor Vlaanderen is zeker ook 

de verstrenging van de toewijzingsvoorwaarden: kandidaten moeten 5 jaar onafgebroken 

in de gemeente wonen, werkzoekenden moeten zich verplicht inschrijven bij de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), Nederlands leren …. Interessant is het streven 

naar een bredere sociale mix. In overleg met welzijnsactoren kunnen woningen worden 

toegewezen aan specifieke doelgroepen en er is ruimte voor ondersteunende functies i.f.v. 

leefbaarheid en sociale cohesie.  

- In Brussel is er ook sprake van een streefcijfer, nl. 15% sociaal woonbestand. Er is geen 

verstrenging van de toewijzingsvoorwaarden. Brussel heeft duidelijk warmere intenties, 

daar waar in Vlaanderen een koelere rationalisatie-logica heerst, maar anderzijds blijven 

ook in de Brusselse akkoorden veel zaken erg vaag en het is nog wel de vraag wat 

gerealiseerd zal worden en hoe de uitwerking er zal uitzien. Opvallend: zowel bij VGC als 

GGC is er veel animo om met ‘tijdelijke invullingen’ van leegstaande ruimtes te werken. 

In Vlaanderen wordt welzijn en welbevinden sterk in economische termen beschreven. Men 
bouwt verder op de persoonsvolgende financiering als hefboom voor eigen regie van de persoon 
met een zorg- en ondersteuningsvraag en benoemt herhaaldelijk het (sociale) ondernemerschap. 
Overheidsregulering komt veel minder aan bod. 

Vlaanderen zet de markt van de zorg open voor commerciële spelers. Iedereen moet kunnen 

intekenen, mits het respecteren van dezelfde kwaliteitsnormen. Zo worden bvb. ook commercieel 
uitgebate lokale dienstencentra, samenlevingsvormen voor personen met een handicap of 

jeugdzorgvoorzieningen mogelijk of worden ook in de kinderopvang 
ondernemerschapsmogelijkheden verbreed. We vermelden dat in Brussel een deel van de 
welzijnsmarkt de facto al vrij gecommercialiseerd is. Bijvoorbeeld 70% van de 

woonzorgvoorzieningen zijn commercieel, dat is hoger dan in de andere gewesten. De Brusselse 
regering spreekt op dat vlak van een herstellen van het evenwicht. Ook kennen we in Brussel een 
aantal niet-erkende residentiële opvanghuizen (cfr. SHNA / NEOS), meestal zijn dit privé-
initiatieven die mensen opvangen die nergens terecht kunnen. Ze variëren enorm in kwaliteit. 
Over hoe zal worden omgegaan met deze structuren wordt in het regeerakkoord geen uitspraken 
gedaan. 

Bij de GGC is er geen sprake (meer) van systemen zoals persoonsvolgende financiering of een 
Brusselse autonomieverzekering. Deze piste, die in de vorige legislatuur sterk aan bod kwam, lijkt 
volledig verlaten. 
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Op 25 september 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN), in naam 
van hun bevolking, een nieuwe agenda met horizon 2030. Deze bevat 17 doelstellingen - de 
Sustainable Development Goals of SDG’s - om onze wereld weer op het pad van duurzame 
ontwikkeling te brengen. De SDG’s willen de belangrijkste, globale uitdagingen op economisch, 
sociaal én ecologisch vlak aanpakken. Ze benadrukken daarbij zeer sterk het principe dat niemand 
mag achterblijven: ‘ to leave no one behind’. Als de doelstellingen niet gerealiseerd worden, gaat 

dat ten koste van de planeet, van onszelf en vooral van de generaties na ons. De SDG’s zijn vooral 
een wij-verhaal. Elk individu, elk bedrijf, elke organisatie, elke overheid op welk niveau dan ook, 
heeft iets bij te dragen en dit gebeurt best samen. De SDG’s breken met het hokjesdenken en leiden 
idealiter tot onverwachte partnerschappen om gemeenschappelijke bekommernissen uit de 
wereld te helpen.  

Ook binnen het Kenniscentrum WWZ maakten we de denkoefening hoe onze acties kunnen 

bijdragen tot het behalen van de SDG's. We maakten een selectie van 5 relevante SDG’s waar wij 

met onze acties zeker willen aan meewerken:  

 

Geen armoede (SDG 1): beëindig armoede overal en in al haar 

vormen: In ontwikkelingslanden overleven veel mensen met 

minder dan 1,25 dollar per dag. Ook in het westen is armoede op 

veel plaatsen een prangend probleem. Het doel is om tegen 2030 de 

armoede op nationaal vlak te halveren, met als uiteindelijke doel ze 

overal en in al haar vormen uit te roeien.  

 

 

 

Goede gezondheid en welzijn (SDG 3): kinder- en 

moedersterfte moeten dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en 

druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is 

noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil 

mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor 

minder verkeersdoden. 

 

 
 

 
 

Ongelijkheid verminderen (SDG 10): dit gaat onder meer over 

ongelijkheid op basis van inkomen, leeftijd, sekse en beperking. 

Discriminerende wetgeving en beleid kunnen niet. Sociale 

bescherming is belangrijk. Ontwikkelingslanden moeten ook meer 

inspraak krijgen in de besluitvorming van internationale financiële 

en economische instellingen. 
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Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11): het zoomt in 

op adequate en betaalbare woningen, duurzame mobiliteit en de 

milieu-impact van steden en gemeenten. Daarnaast maken ook 

veilige en groene publieke ruimtes, rampenbestrijding, duurzame 

ruimtelijke ordening en erfgoedbeheer deel uit van SDG 11. 

 

 

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG 17): de 

VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, 

burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling.  

Technologie, het  delen van kennis, handel, financiën en data zijn 

heel belangrijk. 

 

 

In 2018 vond de eerste sociaalwerkconferentie plaats. Deze conferentie was het eindpunt van een 
traject waarbij heel wat praktijkwerkers en vertegenwoordigers van steunpunten, koepels en 

middenveldorganisaties betrokken werden. Samen met hen werden de vijf krachtlijnen van sterk 
sociaal werk geïdentificeerd5: 

1. Nabijheid: werken in en met de leefwereld van de cliënten. De nodige tijd en moeite nemen 

om een band op te bouwen met de cliënt en samen met hem zijn traject bepalen.  
2. Politiserend werken: sociaal werkers zijn publieke en democratische professionals die 

hun stem laten horen, maatschappelijke drempels signaleren, dominante denkpatronen in 
vraag durven stellen en een eigen positie innemen vanuit hun beroepswaarden.  

3. Procesmatig werken: meegaan met de flow van een cliënt zijn leven waarbij flexibiliteit, 

afstemming en bijsturing kernbegrippen zijn. Het einddoel is vaak niet te voorspellen.  
4. Generalistisch werken: een sociaal werker benadert zijn cliënt en diens leven op een 

holistische manier. Hij focust zich niet op één domein maar bekijkt de zaken vanuit een 
systeemgerichte benadering.  

5. Verbindend werken: slaat op het versterken van verbindingen op 3 niveaus. Het 
individuele niveau focust op het empoweren van individuen en groepen door hen aan te 
spreken op hun krachten om terug greep te krijgen op hun leven. Het collectieve verwijst 
naar het lokale niveau en buurten. Tot slot is er ook nog het maatschappelijke waar men 
sectoren met elkaar wilt verbinden zodoende dat kwetsbare groepen hiertoe toegang 
krijgen.  

 

 

                                                             
5 Deze 5 krachtlijnen tonen veel gelijkenissen met de bouwstenen die wij hebben benoemd in het traject 
van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel (zie p 10).  
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Om deze krachtlijnen om te zetten tot acties werd er het Actieplan Sterk Sociaal Werk 2020-20246 

geschreven. Dit plan heeft als missie “het realiseren van de mensenrechten en sociale grondrechten 
voor iedereen, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen”.  

Qua doelstellingen wilt het Actieplan Sterk Sociaal Werk inzetten op het versterken van de 
identiteit van sociaal werk. Daarnaast wilt het de dynamiek van de sociaalwerkconferentie 2018 
capteren en kanaliseren naar een nieuwe sociaalwerkconferentie in 2022. Tot slot wilt men met 
het actieplan praktijken in beeld brengen die voortbouwen op de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal 
Werk, en antwoorden formuleren op de uitdagingen waar het sociaal werk voor staat.   

Om dit mogelijk te maken werd beslist om een Platform Sterk Sociaal Werk op te richten. Dit 
platform wilt we de missie van sterk sociaal werk in Vlaanderen en Brussel realiseren. Als 
Kenniscentrum WWZ zijn we stuurgroepslid van dit  platform samen met:  

- de voorzitter van het Vlaams platform, Prof. Dr. Koen Hermans; 
- per provincie één vertegenwoordiger van de regionale platformen; 
- SAM vzw vanuit hun rol als programmamanager; 

- het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 
- een vertegenwoordiging van de volgende gebruikersorganisaties: Netwerk tegen 

Armoede, het Vlaams Patiëntenplatform en het Minderhedenforum; 
- een vertegenwoordiging van de volgende steunpunten: SOCIUS, De Ambrassade, 

VVSG, het Kenniscentrum WWZ en SAM vzw; 
- een vertegenwoordiging vanuit de Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk; 
- een aantal experten met betrekking tot het thema diversiteit.  

Naast dit Vlaamse platform werden er ook regionale platformen opgericht om de stem van de 
praktijkwerkers en de samenwerking met praktijkwerkers te honoreren. Via deze platformen 
moeten signalen doorstromen naar de beleidsmakers alsook andere praktijkwerkers.  Het 

Brussels regionale platform wordt getrokken door de Erasmushogeschool Brussel. 
Kenniscentrum WWZ is ook lid van het regionaal platform.  

De coronacrisis van de voorbije maanden is voor de welzijns- en zorgsector een zeer leerrijke 
periode geweest. Ze heeft de knelpunten en zwakheden duidelijk blootgelegd en de sterkten in de 
verf gezet. 

Het concentrische cirkelmodel van de WHO wordt door de Vlaamse overheid gehanteerd als het 
conceptueel referentiekader voor mensen met een zorg en ondersteuningsnood: personen met 
een handicap, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen ….  

Cirkel 1 is de zelfzorg; cirkel 2 omvat de zorg die geboden wordt door mantelzorgers, familie en 
vrienden, cirkel 3 is deze van de informele zorg en buurtgerichte ondersteuning, cirkel 4 behelst 
de professionele zorg en ondersteuning, en cirkel 5 tenslotte houdt de meer gespecialiseerde -niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg- in. In het cirkelmodel staat de persoon met een zorgbehoefte 
centraal en bepaalt deze, indien mogelijk in overleg met zijn informele en formele zorgverleners, 
welke ondersteuningsniveaus een bijdrage kunnen leveren aan zijn gezondheid en welzijn. Er 

                                                             
6 Actieplan te raadplegen via: https://www.departementwvg.be/ssw/actieplan  

https://www.departementwvg.be/ssw/actieplan


   
 

  

Kenniscentrum WWZ vzw — Lakensestraat 76 bus 2 — 1000 Brussel 

T 02 414 15 85 — www.kenniscentrumwwz.be  

                   16 

 

wordt ingezet op zijn zelfredzaamheid en op de waardering van de mantelzorg. Volgens het 

principe van de complementariteit bouwen de verschillende ondersteuningssystemen in dit 
model op elkaar verder en groeit het ondersteuningsniveau mee met de behoefte van de persoon 
met een zorgbehoefte. Het model illustreert eveneens hoe ook andere levensdomeinen zoals 
onderwijs, tewerkstelling, wonen, omgeving,... een belangrijke impact hebben op de gezondheid 
en het welbevinden van de persoon (Health in all policies).7  

Dit cirkelmodel, dat het concept van de buurtgerichte zorg en de vermaatschappelijking van de 
zorg schraagt, daverde tijdens de coronacrisis op haar grondvesten.  

Er was geen doorstroming meer van de eerste drie cirkels naar de twee laatste. 
Eerstelijnsorganisaties werden verplicht de deuren te sluiten of over te schakelen op online 
hulpverlening, huisartsenpraktijken zagen amper patiënten; in de residentiële en de 
gespecialiseerde diensten waren geen mensen uit het persoonlijk netwerk (cirkel 2 & 3) meer 
welkom, respijtzorg of dagopvang viel plots weg. De buurtgerichte benadering sloeg ineens om in 
een hospitalocentrische aanpak. Er kwam een cesuur tussen de informele en de professionele 

zorg. Mensen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte moesten het met de ondersteuning van 
de eerste drie cirkels trachten te redden. Dat spoorde aan tot een zelden geziene onderlinge 

solidariteit. Mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers sloegen spontaan de handen in elkaar 
om hulpbehoevenden te ondersteunen. Ze namen het deels over van de professionals. De 

community care voer er wel bij, maar botste ook op haar limieten: de kracht van informele 
zorgverstrekkers is beperkt, ze vervangen geen professionals. We moeten van de Covid-19-crisis 
het kantelpunt maken om deze positieve ontwikkeling te bestendigen en ze te versterken met een 

goed uitgebouwde eerste lijn die garant staat voor samenwerking en continuïteit van 
zorgverlening over de verschillende cirkels heen.  

De woonzorgsector raakte tijdelijk ontwricht. We hoorden verontrustende signalen van 

verzorgend en ondersteunend personeel in woonzorgvoorzieningen, zorgkundigen en 

poetshulpen waren niet voorbereid, slecht geïnformeerd of ingelicht over hoe om te gaan met de 
situatie. Woonzorgcentra moesten schakelen van een leef- en zorgomgeving naar een 

ziekenhuisachtige setting, en weer terug eens de lockdown voorbij. Er werd pijnlijk duidelijk dat 
er te weinig partnerschappen zijn tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra, ondanks de 
wetgevende verplichting. 

In de huidige werking van de woonzorgcentra ligt het accent voornamelijk op het verzorgende: 
kwaliteit wordt afgemeten aan een schone kamer, een goed uitgevoerd toilet of gezond eten. Veel 
ruimte voor het psychisch welbevinden en een persoonlijke invulling is er niet en inspraak speelt 
nauwelijks een rol. Ook dit werd tastbaar tijdens de coronacrisis. 65-plussers werden meer dan 
ooit als een ‘aparte’ categorie in de marge gezet. Naar de mening van de ouderen en bewoners 
werd bij het ingaan van de maatregelen niet gevraagd. Zij werden voor voldongen feiten geplaatst 
terwijl de crisis op hun leven een gigantische impact had. Woonzorgcentra van de toekomst zullen 

participatie en inspraak een veel belangrijkere rol moeten toebedelen en psychologische bijstand 
en welzijnswerk dienen vast onderdeel te zijn van de omkadering. De woonzorgcentra moeten 

nog meer evolueren naar een gezellige, huiselijke leefplek voor ouderen en niet louter een 
verzorgingshuis blijven. In de nasleep van de coronacrisis moeten we er goed over waken dat het 
medisch-technische luik niet opnieuw de bovenhand krijgt en op zoek gaan naar een juister 
evenwicht tussen veiligheid en huiselijkheid. De eerste bekommernis van ouderen is niet de 
zorgvraag, maar een zo inclusief mogelijke woon- en leefsituatie, liefst in de hun gekende buurt. 

                                                             
7 Jo Vandeurzen, Conceptnota Vlaamse sociale bescherming. 
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Daarop een gepast antwoord bieden, kan via een residentieel (zorg)aanbod dat - bij voorkeur in 

een grootschalige organisatiestructuur - kleinschalig wordt uitgebouwd, kwaliteit van leven en 
welbevinden centraal zet, een grote variatie aan woon- en zorgvormen kent, en zich aanpast aan 
een toenemende culturele diversiteit. 

De woonzorgsector heeft imagoschade opgelopen. Werken aan positieve beeldvorming is een 
must. Momenteel is de bezettingsgraad van de voorzieningen gedaald tot onder de 75%. Break 
even draaien wordt dan heel moeilijk. Voorzieningen zullen (deels) sluiten of zich richten tot 
andere doelgroepen. Er is een momentum om ook in Brussel volop de kaart van de thuiszorg te 
trekken. 

Niet enkel de woonzorgcentra deelden in de klappen. Terwijl de covid-19-afdelingen van de 
ziekenhuizen en woonzorgcentra in overdrive gingen, moesten welzijnswerkers hun activiteiten 

staken, dienstencentra en dagverzorgingscentra de deuren sluiten, werd thuiszorg tot het 
minimum herleid, waren maatschappelijk werkers of psychologen enkel telefonisch of online 
bereikbaar, konden huisartsen hun chronische patiënten niet langer ontvangen…  

Bij burgers en gebruikers maakte het coronavirus veel verliezers – ook zij die er niet persoonlijk 
door werden getroffen: thuiswonende ouderen die geïsoleerd werden nu de deuren van het 
sociaal restaurant dicht bleven en enkel de telefoon hen met de buitenwereld verbond; mensen 
met een fysieke beperking die hun dagelijkse ondersteuning zagen wegvallen omdat 
dienstenchequebedrijven hun activiteiten moesten stopzetten; mantelzorgers die verweesd 
achterbleven nu ze hun zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum niet meer konden 
bijstaan; en anderen die plots gedurende maanden de enige steun en toeverlaat waren van een 
zwaar zorgbehoevend familielid - soms de draagkracht voorbij.  

De professionele welzijns- en zorgverstrekkers konden van de ene op de andere dag niet meer 
werken zoals ze dat gewoon waren. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, trachtten ze 

zichzelf heruit te vinden. Ze konden het niet aanzien dat mensen met zorg- en 
ondersteuningsnoden aan hun lot werden overgelaten of in de kou bleven staan. Ze schakelden 

over naar outreachende hulpverlening, crisisinterventies en noodhulp; naar nieuwe methodieken 
uitproberen en bijsturen; ze kleurden buiten de reglementaire kaders om de noden van hun 
doelpubliek te kunnen beantwoorden. En de overheid vond het goed. Ze waardeerde de 
creativiteit en de inspanningen. Een aanpak die moet worden verder gezet: van controle op strikte 
regelgeving naar wederzijds vertrouwen, geschraagd door een beperkte planlast. Want controle 
leidt tot bureaucratie terwijl vertrouwen dynamiek genereert.  

De radeloosheid bij burgers sloeg evenzeer om in handelingsdrift. Buurtwerkingen, 
burgerinitiatieven en burenhulpnetwerken wonnen snel het vertrouwen en slaagden erin hun 

medeburgers te mobiliseren en de vergeten groep achterblijvers te bereiken. Er werden 
mondmaskers gemaakt en verdeeld, telefonisch contact gehouden, voedsel ingezameld en 
uitgedeeld, soep rondgebracht… De werkingen die al jaren dicht bij de mensen staan, bleken 
tijdens de coronacrisis de onmisbare schakels tussen welzijnsorganisaties en lokale overheden en 

droegen in grote mate bij tot het succes van platforms zoals ‘Brussels helps’.  
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De digitale transitie waar de sector nood aan heeft kon zich geen betere katalysator dan Covid-19 
indenken. Thuiswerk werd de norm; Skype, Teams en Zoom boomden; contracten werden 
voortaan digitaal ondertekend; via WhatsApp of Messenger werd contact gehouden met cliënten; 
begeleidingsgesprekken vonden online plaats; webinars kwamen in de plaats van studiedagen of 
congressen; … 

De meeste organisaties hebben de start van deze ommekeer vrij goed doorgemaakt. Maar dit is 
slechts een begin. Er is nog nood aan aangepast materiaal, degelijke internetverbindingen en een 
juiste beveiliging; uitproberen welke tools het best werken, duidelijke afspraken m.b.t. de 
privacyregelgeving; gepaste vorming …. Dat de gezondheidssector een stukje voorloopt in dit 

traject, maakt dat de welzijnsorganisaties daar inspiratie kunnen halen. 

De omvang van de digitale kloof bij het cliënteel heeft de sector sterk verrast. Heel wat cliënten 

hebben geen internetverbinding, laptop, tablet of smartphone; laat staan dat ze weten hoe ze met 
bepaalde apps moeten werken. Een voorbeeld ter illustratie: een moeder kreeg de huistaken van 
haar kinderen binnen op haar telefoon. Ze had geen printer en schreef dus alle taken over op 
kladpapier, haar kinderen vulden dat in en nadien stuurde zij foto’s van dat huiswerk naar school. 
Heel wat digitale basisvoorzieningen zijn niet aanwezig, zeker bij kwetsbare doelgroepen. Er is 
nog een hele weg te gaan en er is geen weg terug. Aan de welzijnssector om hen de 

koudwatervrees te ontnemen en hen te begeleiden in hun individuele digitale transitie. 

De coronacrisis zette de sector met de voeten op de grond.  

De actoren op het werkveld werden geconfronteerd met schrijnende situaties. Omdat de 
alledaagse overlevingskansen wegvielen, werd de armoede van sommige cliënten meer dan 
voorheen duidelijk. Mensen werden werkloos en moesten in overlevingsmodus bij gebrek aan 
financiële reserve. Door de afwezigheid van toeristen hadden mensen die bedelden of op straat 
leven letterlijk honger. De voedselbanken kregen een record aantal vragen. Er heerst angst, niet 
alleen rond het virus  maar evenzeer over de economische gevolgen en jobonzekerheid.  

Er bereikten ons verhalen van intrafamiliaal geweld, van onhoudbare mantelzorgsituaties, van 

een gebrek aan aandacht voor psychisch kwetsbaren, van vereenzaming en verwaarlozing -omdat 
leven zonder sociaal contact doelloos is-, van het oplopen van schoolachterstand bij kinderen uit 

kwetsbare gezinnen, van vluchtelingen die geen onderdak vonden … De lijst is lang. Het geeft aan 
hoe fragiel de bestaande structurele oplossingen zijn. Ze vertrekken al te vaak vanuit een 
planmatige en managementgerichte aanpak die beleidsmatig vlot vertaald kan worden, maar 
tegelijkertijd te weinig oog heeft voor en teveel voorbijgaat aan de mens met zijn zorg- en 
ondersteuningsnood.  

Corona heeft de veerkracht van individuele cliënten en hulp- en zorgverleners aangesproken. En 
dat is goed, maar dat heeft ook een keerzijde: zolang de mensen zich redden en de hulp- en 
zorgverleners niet ten onder gaan, lijkt het alsof er beleidsmatig geen veranderingen nodig zijn. 
Het tegendeel is waar. Het gaat om de veerkracht van de samenleving, de community, de 
veerkracht van bewoners en buurten om zich aan te passen en te transformeren als reactie op de 
ingrijpende gebeurtenissen en ontwikkelingen. In het komen tot die community, in nabijheid, 
moet structureel geïnvesteerd worden. De coronacrisis geldt daarom voor ons allen als een wake-

up call: wat hebben we als samenleving veil voor goede zorg voor de meest kwetsbaren? Het is 
een verantwoordelijkheid die we niet mogen of kunnen ontlopen. Het vraagt om een 
systeemverandering, een systemische aanpak tot verandering van het welzijns- en 
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gezondheidssysteem, met oog voor de sociale, economische en ecologische determinanten van 

welzijn en gezondheid. Door Covid-19 staat dit centraal op de maatschappelijke en politieke 
agenda.  

Het Kenniscentrum WWZ bestaat (nog maar) drie jaar en is ontstaan uit een fusie tussen het 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel, De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad en Het Punt vzw-
steunpunt vrijwilligerswerk Brussel. Tijdens de uitvoering van ons eerste meerjarenplan (2018-
2020) hebben we de sterkten, interesses en inhoudelijke onderlegdheid van de teamleden beter 
leren kennen. We hebben samen ontdekt hoe eenieders expertise en knowhow kan interageren 
om tot mooie resultaten te komen. De Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel die we in 2019 
organiseerden is daar een mooi voorbeeld van. We stelden ook vast dat er in het vorige 
meerjarenplan heel wat  interconnectiviteit bestaat tussen de diverse strategische en operationele 
doelen. Bij het uitschrijven van onze actiefiches en jaarverslagen kwamen we tot de vaststelling 
dat een deel van de acties, vormingen, rapporten of projecten vaak meerdere doelstellingen 
vooruit hielpen. Het team was daarom ook unaniem akkoord dat het nieuwe meerjarenplan deze 

verbindingen mogelijk en zichtbaar moet maken. 

We merken dat onze stakeholders en partners het Kenniscentrum WWZ contacteren voor 
expertise en ondersteuning met betrekking tot de thema's buurtgerichte zorg, vrijwilligerswerk, 
personen met een handicap, sociale uitsluiting, diversiteit en wonen & welzijn. Vanuit die 

expertisedomeinen worden we aangesproken om een waaier aan rollen te vervullen. Van 
ondersteuning en begeleiding tot netwerking, praktijkgericht onderzoek, advies, vorming, 
kennisdeling, visieontwikkeling en beleidssignalering. Tegelijkertijd kregen we tijdens onze 

kennismakingsgesprekken regelmatig de opmerking dat de waaier aan strategische en 
operationele doelen het voor de stakeholders moeilijk maakt om de unique selling proposition van 
het Kenniscentrum WWZ te zien. Dat is een moeilijke spreidstand, zeker als we daar de 

verwachtingen van de overheden nog eens naast leggen.  

Onze stakeholders verwachten voor de komende jaren een werking die toekomstgericht en 

visionair is, die verbindingen legt maar tegelijkertijd ook afgelijnd en scherp is, die verder bouwt 
op onze sterktes maar ook ruimte biedt aan innovatie en nieuwe thema’s aanboort.  

Deze ambities met elkaar verzoenen en helder krijgen in een meerjarenplan noopten ons tot 
enkele keuzes.  

Een eerste keuze betreft de structuur waarop we het meerjarenplan opbouwen: we stappen af 
van een lineaire opbouw (met meerdere operationele doelstellingen per strategische 
doelstelling), maar maken gebruik van een weeftouwstructuur (of matrixmodel).  

- Op de horizontale assen plaatsen we onze strategische (expertise)domeinen (SD);  

- Verticaal staan de centrale operationele doelstellingen die per strategisch domein een 

eigen invulling krijgen.  

 

De tweede keuze betreft de inhoud die we geven aan deze structuur  

- De 4 strategische doelstellingen krijgen een invulling volgens de 4 expertisedomeinen die 

het DNA van het Kenniscentrum WWZ vormen, zijnde werken aan nabije zorg, welzijn & 

wonen, diversiteit & inclusie en vrijwilligerswerk.  
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- De 5 operationele doelstellingen combineren reeds opgebouwde expertise (producten en 

diensten) met de nieuwe thema's die wij als Kenniscentrum WWZ de komende jaren 

willen verdiepen. Operationeel zetten we in op nieuwe thema’s zoals duurzaamheid, 

hybridisering en digitalisering. Anderzijds zetten we onze ondersteunende functie verder 

via de operationele doelen welzijnsacademie en beleidswerk.  

 

Dit geeft volgende matrix: 

 OD: Welzijns-

academie  

OD: Beleidswerk  OD: 

Duurzaamheid 

OD: 

Hybridisering  

OD: 

Digitalisering 

SD 1: Wonen      

SD 2: Nabije 
zorg 

     

SD 3: Diversiteit 

en Inclusie 

     

SD 4: 

Vrijwilligers-
werk 

     

 

Een derde keuze is om doelstellingen en acties te selecteren op basis van impact die we hebben, 
eerder dan op basis van output en realisaties, waarbij we impact definiëren als “de verandering 

die in de maatschappij of omgeving optreedt door onze acties. Dat kan (on)rechtstreeks en 
(on)bedoeld zijn. En zowel positief als negatief zijn.” 

 
De impact kan8: 

- Een rechtstreeks gevolg (attributie) zijn van een actie. In de praktijk zal dit lineaire 

‘oorzaak – gevolg’ effect zelden het geval zijn aangezien er steeds meerdere variabalen 

bepalend zijn die veelal buiten de eigen invloedsfeer vallen.  

- Bijdragen aan verandering of dynamieken beïnvloeden (contributie): impact is hier het 

langetermijneffect waartoe onze acties bijdragen. Deze benadering impliceert een meer 

systeemgerichte benadering.  

- Betrekking hebben op een toegevoegde waarde die niet noodzakelijk kwantitatief 

meetbaar is of een concreet resultaat inhoudt. De belangrijkste barometer om te bepalen 

of een actie waardvol is, zijn de stakeholders zelf.  

Impact-denken is ook cyclisch denken in termen van processen en niet in lineaire start- en 

eindpunten. Iedere impact creëert een nieuwe context waarmee je aan de slag kan gaan.  

                                                             
8 (Socius, 2020): https://beleidsplanning.socius.be/2-3-voorbeelden-van-missies/  

https://beleidsplanning.socius.be/2-3-voorbeelden-van-missies/
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Het voordeel van het denken in termen van impact is dat je acties kan ontwikkelen die op 
meerdere vlakken een impactbijdrage kunnen leveren. Een actie kan verschillende 
expertisedomeinen omvatten, transversaal werken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het 
werkveld en de beleidsmakers. Daarom kiezen we ervoor om de impactindicatoren op het niveau 

van de strategische domeinen te formuleren.  

Impactgericht werken impliceert wel dat de organisatie flexibel en wendbaar moet kunnen 

omgaan met een veranderende context. We willen dit doen door te vermijden dat we dit 

meerjarenplan volstouwen met actie(cluster)s die alle al sterk afgelijnd zijn.  

Deze drie keuzes leiden er toe dat we het aantal actieclusters beperken tot 15. Sommige 

kruispunten (SD & OD) hebben we bewust niet gemaakt. Niet omdat we geen verbindingen zagen, 

maar wel omdat we met de beschikbare middelen en personeelsomkadering willen werken aan 

goed en gedegen uitgewerkte acties. . Verder in het meerjarenplan zal u een omschrijving van 

ieder kruispunt terugvinden alsook enkele suggesties van acties. Deze staan er ter inspiratie en 

algemene richting. Ze dienen als richtlijn bij de opstelling van de jaaractieplannen, maar kunnen 

onderhevig zijn aan verandering afhankelijk van de context waarin wij ons bevinden –sinds 

corona is er niets meer zeker- en van stakeholders en partners waarmee we samenwerken.  
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In dit meerjarenplan kiezen we er voor om de impactindicatoren vast te leggen op het niveau van 
de strategische domeinen. Deze impactindicatoren zijn belangrijk om de efficiëntie en effectiviteit 
van onze werking te monitoren. Het stelt ons in staat om onze gerealiseerde output (acties, 
realisaties, producten) af te toetsen en bij te sturen. In de jaaractieplannen zullen we per actie 
omschrijven hoe we de inspanning- en procesindicatoren zullen realiseren.  

In het voorjaar van 2020 publiceerden we twee cahiers over 10 jaar projectontwikkeling. Als 
Kenniscentrum WWZ willen we ook in dit meerjarenplan deze expertise en ondersteuning ten 
dienste blijven stellen aan initiatiefnemers van een woon- en zorgconcept in Brussel. 
Kleinschaligheid, multifunctionaliteit en een hechte relatie tussen de woon- en 

ondersteuningscomponent blijven daarin essentiële voorwaarden om tot een succesvol project te 
komen. Het blijft onze ambitie om de laatste ontwikkelingen aangaande alternatieve woonvormen 
en inzake wonen met zorg op de voet te volgen.  

We zijn steeds op zoek naar nieuwe partners (private en publieke) om samenwerkingen mee aan 

te gaan, bij voorkeur welzijnsorganisaties waarvan de huidige huisvesting voor hun werking of 
hun doelpubliek te wensen over laat. Omdat we de meerwaarde hebben ervaren van 
multifunctionele sites waarbij een vruchtbare synergie ontstaat tussen de verschillende partners 

–over sectoren heen-, zal ook hier de komende jaren extra aandacht worden aan besteed.  

Opdat iedereen recht heeft op gezond en energiezuinig wonen en dit een impact heeft op armoede 
en welzijn van de Brusselaar wordt duurzaamheid een automatische reflex. Om de infrastructuur 
van de welzijnsgebouwen aan de toekomstige energiezuinige normen te laten voldoen én er 

ondermaats gebruik gemaakt wordt van de bestaande subsidies lijkt ons een taak te zijn 
weggelegd voor toeleiding en begeleiding.  

- Organisaties in welzijn en zorg zijn op de hoogte van collectieve woon(zorg)vormen en 

zijn gemotiveerd om, al dan niet met ondersteuning van het Kenniscentrum WWZ, nieuwe 

woonzorgprojecten te ontwikkelen.  

- Cliënten van welzijnsorganisaties en kwetsbare Brusselaars hebben een ruimer aanbod 

aan kleinschalige/intergenerationele woonvormen.  

- De infrastructuur van welzijnsorganisaties is verbeterd (o.a. op vlak van toegankelijkheid 

en energie-efficiëntie), wat de medewerkers, het cliënteel of de buurt ten goede komt. 

- Door het creëren van synergie tussen partners is het aanbod verruimd, de 

multifunctionaliteit van de infrastructuur geoptimaliseerd en de openstelling naar de 

buurt versterkt. 

- Het Kenniscentrum WWZ is gekend als expertisepunt en begeleider van alternatieve 

woon(zorg)vormen.  
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De welzijns- en zorgsector is volop in beweging. In Vlaanderen en Brussel lopen 
veranderingsprocessen die moeten leiden tot meer geïntegreerde zorg, dicht bij de persoon met 
een zorg- en ondersteuningsnood. Een wijk- of buurtgerichte aanpak speelt daarbij een 
belangrijke rol. Uit het behoeftenonderzoek voor de Staten-Generaal leerden we hoe nabijheid, 

vertrouwen, begrip... , kortom verbinding - zowel horizontaal als verticaal - cruciaal zijn, willen 
we de toegang tot welzijn en zorg voor de meest kwetsbare Brusselaars verzekeren. 

Als Kenniscentrum WWZ willen we bijdragen aan deze verbinding tussen gebruikers en 
hulpverleners -in de breedste zin-, tussen professionals onderling, tussen organisaties en over de 
schotten van sectoren, erkenningen en taal heen.  

We willen onze expertise aanwenden om de hervorming van de eerste lijn mee te ondersteunen. 
Daarvoor werken we samen met Huis voor Gezondheid/BruZEL en Brusano de trekkers van deze 
hervorming in Brussel. Het creëren van synergie is voor ons een leidend principe.  

Verbindingen maken is ook alleen mogelijk wanneer partners elkaar kunnen vinden. Via onze 
ondersteuning van de sociale kaart dragen we bij aan een duidelijk en transparant overzicht van 

het Brusselse hulpverleningslandschap. 

- Welzijnswerkers uit het ruime welzijns- en gezondheidslandschap kennen elkaar en 
elkaars werking beter en werken gerichter en kwalitatiever samen.  

- Persoonsgerichte ondersteuning van mensen met een hulpnood/-vraag is ingeburgerd in 
de Brusselse praktijk, dankzij een buurtgerichte, intersectorale en transversale reflex die 
wordt gedragen door de beleidsmakers voor en in Brussel. 

- Het Nederlandstalige welzijnsveld voelt zich comfortabel en gesteund in het vervullen van 
haar opdrachten in de veranderende maatschappelijke en Brusselse context.  

Ondanks vele inspanningen weerspiegelt de diversiteit van de bevolking zich nog niet ten volle in 

het cliënteel van welzijns- en zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, centra voor geestelijke 
gezondheidszorg, thuiszorg, enzovoort. Er zijn drempels en uitsluitingsmechanismen, waar 
organisaties zich onvoldoende bewust van zijn.  
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Bijzondere aandacht daarbij moet gaan naar drempels die de meest kwetsbare Brusselaars 

ervaren bij het invullen van hun zorg- en ondersteuningsnoden:  

- Kenniskloof: de persoon is onvoldoende bekend met het aanbod en/of de regels en 

procedures die gehanteerd worden bij zorg en ondersteuning.  

- Administratieve kloof: niet iedere zorg is rechtstreeks toegankelijk. Soms moeten burgers 

aan bepaalde voorwaarden voldoen alvorens toegang te krijgen. Dit kan gaan van 

verblijfsvoorwaarden (domicilie, rijksregisternummer) tot aansluiting bij bepaalde 

systemen (Vlaamse Sociale Bescherming, Phare, ...). Niet iedere burger is zich bewust van 

een administratieve kloof.  

- Digitale kloof: bij de bovenstaande twee drempels speelt ook de digitale kloof een rol. Het 

terugvinden van aanbod en procedures voor zorg en ondersteuning gebeurt meer en meer 

digitaal. Ook het verkrijgen van bepaalde rechten, terugbetalingen enz. dient steeds vaker 

aangevraagd te worden via digitale weg.  

- Vertrouwenskloof: een hulpvraag stellen impliceert dat een persoon zijn kwetsbaarheid 

moet tonen en benoemen. Dat is psychologisch zeer taxerend voor een individu. Hulp 

vragen en komen tot een vruchtbare begeleidingsrelatie is enkel mogelijk in een sfeer van 

vertrouwen. Nabije zorg met herkenbare vertrouwensfiguren bieden een opstap naar zorg 

en ondersteuning.  

- Cultuurgebonden kloof: door hun etnisch-culturele achtergrond, armoede, geaardheid of 

beperking kunnen bepaalde groepen zich niet vinden in de manier van werken of denken 

van bestaande welzijns- en zorgvoorzieningen. 

 

Voor veel kansengroepen blijft de drempel erg hoog om gebruik te maken van bestaande 

zorgvoorzieningen. Zij vinden er niet de zorg die aansluit bij hun behoeften. Zorg op maat bieden, 
is enkel mogelijk als de bestaande drempels weggewerkt worden.  

De verwachting dat door de gevolgen van de COVID-19-pandemie de sociale ongelijkheid zal 
vergroten, baart ons zorgen. Dit zal de kloven breder maken. Misschien zullen er ook nieuwe 
werkvormen ontstaan binnen welzijn en zorg. Toegankelijkheid van welzijn en zorg zal de 
komende jaren eens te meer als thema op de agenda staan. 

- Organisaties in welzijn en zorg bereiken beter en meer kwetsbare personen omdat ze zich 
gesterkt voelen kundig om te gaan met de Brusselse diversiteit en complexiteit.  

- Welzijnsinitiatieven zijn zich -door de geboden ondersteuning- bewust van mogelijke 
uitsluitingsmechanismen en passen hun aanbod aan.  

- Organisaties hebben een inclusiever personeelsbeleid. 
- Organisaties in (in)formeel welzijnswerk versterken de kwaliteit van hun werk, door -

wanneer ze de expertise niet in huis hebben- meer en betere samenwerkingen aan te gaan 
met andere organisaties uit de profit of social profit. 

- IT-partners zijn zich meer bewust van de omvang van de digitale kloof en dat deze blijvend 
is.   
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Brussel telt meer dan tweeduizend Nederlandstalige organisaties voor onderwijs, vorming, 
welzijn, gezondheid, cultuur, jeugd, milieu, kunst, sport, enzovoort. In bijna al die organisaties 
draaien vrijwilligers mee. De inzet van al die vrijwilligers is van onschatbare waarde voor de 
samenleving.  

Het Kenniscentrum WWZ wil iedereen, ook de meest kwetsbaren, een volwaardige plaats geven 
in onze samenleving. Vrijwilligerswerk is een uitgelezen manier om mensen kansen te bieden. 
Vrijwilligers leven immers langer en zijn gezonder dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. 
Ook worden ze gelukkig van het doen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft dus een 
impact op het welzijn en welbevinden. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan 
vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, 
werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen. 

- Organisaties zijn gemotiveerd om, al dan niet met ondersteuning van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Brussels, drempels weg te werken zodat vrijwilligerswerk toegankelijk 
is voor iedereen.  

- Elke Brusselaar, ook de meest kwetsbare, doet vrijwilligerswerk. Dit zorgt voor een 
positieve impact op het welzijn en welbevinden van de Brusselaars.    

- Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel is gekend bij organisaties, (feitelijke) 
verenigingen, doorverwijzers en (kandidaat-)vrijwilligers als laagdrempelig 
aanspreekpunt voor informatie, vorming, advies, en als trefpunt voor intersectorale 
uitwisseling en samenwerking rond vrijwilligerswerk. 

- Medewerkers van Brusselse profit-bedrijven zetten hun expertise vrijwillig in om 
organisaties & (feitelijke) verenigingen te ondersteunen. 
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In dit meerjarenplan willen we onze kennis, expertise en gekende methodieken gebruiken om 
enerzijds kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de partners in welzijn, wonen, zorg. 
Anderzijds willen we onze krachten aanwenden om nieuwe thema’s te verkennen en verdiepen.  

Onze 4 strategische domeinen vormen onze basis. We hebben binnen elk van deze thema’s diverse 
netwerken, projecten en samenwerkingen uitgebouwd en via onze ondersteuning de nodige 
geloofwaardigheid verworven. 

Een stakeholderbevraging bij 44 respondenten bevestigt ook de nood aan informatie, inspiratie, 
vorming, (beleids)consulting en procesbegeleiding. We willen hieraan tegemoet komen via onze 
operationele doelen Welzijnsacademie en Beleidswerk. Tegelijkertijd willen we in onze acties de 

nadruk leggen op het empoweren van onze partners. We ondersteunen graag maar willen hen 
versterken zodat zij ook zelf zonder onze tussenkomst tot leren, uitwisseling en vernieuwing 

kunnen komen.   

Wat werkt, werkt. We vertrekken van gekende en werkende recepten en gebruiken deze om de 
thema’s duurzaamheid, hybridisering en digitalisering invulling en diepgang te geven waarbij we 
onze Brusselse partners en in het bijzonder de kwetsbare Brusselaar kunnen versterken.  

We doen dit alles niet alleen. Ook andere ondersteuningsstructuren zijn volop bezig met vorming, 
beleidswerk, het zoeken naar digitale oplossingen ... Het is dan ook vanzelfsprekend dat het 
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg met hen concrete samenwerkingen en structureel overleg 

aangaat. We vernoemen hierbij expliciet onze Brusselse partner het Huis voor Gezondheid -met 
BruZEL- en aan Vlaamse zijde het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM). Ook samenwerkingen 
met hogescholen en universiteiten zijn noodzakelijk om toekomstige hulpverleners te helpen 
vormen en inspireren.  
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AC 1 Wonen  x Welzijnsacademie 

Strategisch domein: Wonen  Operationele doelstelling: Welzijnsacademie  

SDG: 3 – 11 – 4  

Het Kenniscentrum WWZ heeft een decennium aan kennis en knowhow opgebouwd 
betreffende wonen met zorg. We wenden deze expertise aan om partners in welzijn en zorg te 
inspireren en te informeren over verschillende alternatieve woon(zorg)vormen. Daarnaast 
begeleiden we organisaties bij de conceptualisering en uitvoering van hun 

woon(zorg)projecten. Hierbij zoeken we naar synergiën op vlak van infrastructuur, 
financiering alsook samenwerkingen met andere stakeholders. We zijn niet de motor van deze 
projecten maar de olie die alles gesmeerd laat draaien.  

 
Ook dissemineren we structureel ons dienstverleningsaanbod. Op deze manier willen we 
nieuwe partners bereiken, inspireren en hen helpen bij het initiëren van nieuwe 
infrastructuurprojecten binnen Welzijn en Zorg. We maken ook werk van het uitbreiden van 

samenwerkingsverbanden om zo onze boodschap meer kracht bij te zetten en er voor te zorgen 
dat partners die projecten in welzijn en zorg willen ontwikkelen de begeleiding krijgen die zij 
zoeken. 

 

AC 1 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Organiseren van jaarlijkse werkbezoeken aan alternatieve woon(zorg)vormen. 

Ontwikkelen van een communicatiestrategie om het kennis- en dienstverleningsaanbod 
prominenter onder de aandacht te brengen. 

Organiseren van vormingen en infosessies aangaande nieuwe woon(zorg)vormen.  

Begeleiden van partners bij de realisatie van hun infrastructuurproject.  

 

 

AC 2  Wonen x Duurzaamheid  

Strategisch domein: Wonen Operationele doelstelling: Duurzaamheid 

SDG: 11 – 13 – 3 – 1  

Wie over wonen en duurzaamheid spreekt, zal vaak denken aan renovaties en het energiezuinig 
maken van infrastructuur. Vanzelfsprekend is gezond energiezuinig wonen een recht van 
iedereen. Dit is belangrijk, maar niet enkel datgene dat wij willen bereiken met dit kruispunt. 
Als Kenniscentrum WWZ geloven we er in dat de welzijnspartners in Brussel hun kostbare 
infrastructuur duurzamer kunnen inzetten. Met onze kennis over zorgzame buurten prikkelen 

we partners in het nadenken over hun eigen infrastructuur zodoende dat deze meer aangepast 
kan worden aan de noden en wensen van de gebruikers en buurtbewoners. Informeren, 
sensibiliseren en begeleiden zijn daarbij de cruciale werkwoorden om ons doel te bereiken.  
 
Het is onze ambitie om een brede en gedragen visie over het duurzaamheidsverhaal en 
welzijnsinfrastructuur te ontwikkelen. We laten ons hierbij leiden door de eigen kennis en de 
expertise van de partners waarmee we samenwerken. 

 



   
 

  

Kenniscentrum WWZ vzw — Lakensestraat 76 bus 2 — 1000 Brussel 

T 02 414 15 85 — www.kenniscentrumwwz.be  

                   29 

 

AC 2 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Creëren  van een sensibiliseringspakket (vragenlijst, vorming- en infosesssies) om deelnemers 

te sensibiliseren over het duurzaam inzetten van infrastructuur in welzijn en zorg.  

Visieontwikkeling aangaande duurzaamheid en infrastructuur met extra aandacht voor de 
sociale component. 

Partners informeren over opportuniteiten, subsidies, projectoproepen … aangaande 
infrastructuurrenovaties.  

Ontwikkelen van een handleiding om partners in welzijn en zorg te ondersteunen bij de 
renovaties van hun infrastructuur.  

Begeleiden van twee partners bij de energierenovatie/duurzaamheidsrenovatie van hun 
infrastructuur. De lessen uit deze begeleiding dienen als goed voorbeeld om andere 
organisaties aan te zetten om hun eigen infrastructuur te renoveren.  

Proactief contacten leggen met kleine welzijnsorganisaties (bijvoorbeeld verenigingen waar 
armen het woord nemen) met oog op het optimaliseren van de infrastructuur.  

 

 

AC 3 Wonen x Hybridisering  

Strategisch domein: Wonen Operationele doelstelling: Hybridisering  

SDG: 17 – 11 – 3 -1 -13 

In het domein wonen is er al veel ervaring aangaande het samenwerken tussen social-profit- en 
profitpartners. Denk bijvoorbeeld aan de sociaal verhuurkantoren (SVK) die via private 
eigendom (kapitaal) huisvesting kunnen aanbieden aan kwetsbare Brusselaars. Of de invoering 

van de persoonsvolgende financiering (voor personen met een handicap) waarbij 
zorgaanbieders samenwerken met private projectontwikkelaars om nieuwe 
woonzorginitiatieven te ontwikkelen.  

  
In Brussel bestaan er verschillende platformen waar hulpverleningsorganisaties samenwerken 

om privaat kapitaal (al dan niet via SVK’s) aan te wenden voor hun eigen kwetsbare doelgroep. 
De sector dak- en thuislozenzorg heeft hieromtrent al ervaring opgebouwd. We willen 

verkennen hoe andere organisaties in Welzijn en Zorg kunnen leren uit deze samenwerkingen.  
 
We willen deze verhalen samenbrengen en de vinger aan de pols houden aangaande de waaier 
aan modellen die er vandaag al bestaat om profit- en social-profitpartners in dit thema met 
elkaar te verbinden. Vervolgens willen we kijken welke noden er bestaan bij de 
hulpverleningsorganisaties om hierop een ondersteuningsantwoord te formuleren. 

 

AC 3 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Verzamelen van verhalen en goede voorbeelden van samenwerkingen tussen private en social-
profitorganisaties.  

Inventariseren van hybride (financierings-, samenwerkings-, woon-) modellen en deze 
verspreiden via onze kanalen ter inspiratie.   

Behoefteanalyse bij de partners aangaande hybride samenwerkingen en op basis van deze 

noden een ondersteuningsaanbod ontwikkelen.  

Draaiboek zorg en coöperatief model (gerealiseerd in 2020) in de praktijk brengen via een 
inspiratietraject voor partners in welzijn en zorg. 

Opvolgen van de duurzame wijkcontracten voor mogelijke opportuniteiten. (Dit is onder 
voorbehoud dat de wijkcontracten blijven bestaan als ontwikkelingstool in het gewest). 
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Samenwerking met partners (o.a. perspective.brussels, CMDC en het Observatorium) 
aangaande vormen van wonen met zorg krijgen concrete zichtbaarheid, bijvoorbeeld met een 
publicatie, een publiek evenement, een tentoonstelling …  

Ontwikkelen dienstverleningsaanbod voor private partners en/of burgerinitiatieven die 
woon(zorg)projecten voor mensen met zorgnoden willen ontwikkelen. 

Zoeken naar alternatieve invullingen tegen de leegstand in woonzorgcentra (studenten, artists 

in resicence, …) 

 

AC 4 Nabije zorg x Welzijnsacademie  

Strategisch domein: Nabije Zorg Operationele doelstelling: Welzijnsacademie  

SDG: 17 – 3 – 4  

(Intersectoraal) samenwerken is het verleden, het heden en de toekomst. Het opzetten en 
onderhouden van zulke samenwerkingen gebeurt steeds in een cyclisch proces. De 
kwaliteitscirkel van Deming (Plan, Do, Check, Act) is voor ons een dankbaar model:  

 een boeiende eerste kennismaking en uitwisseling om de samenwerking vorm te geven, 

 procesmatig werken aan een gezamenlijk doel, 

 ruimte voor reflectie, evaluatie en bijsturing.  
 
Communicatie en ethisch handelen vormen daarbij de rode draad doorheen de verschillende 

etappes van de samenwerking. Het Kenniscentrum WWZ wilt inzetten op het vergemakkelijken 
en versterken van de verschillende fases van een samenwerking. 
 

We blijven de pleitbezorger voor het model buurtgerichte zorg. Het ijzer is heet en de geesten 

zijn rijp om met partners zoals o.a. Hus voor Gezondheid/ BruZEL, Brusano te werken aan een 
Brusselbrede implementatie van het model. Via onze kennis van de sociale kaart willen we 
hulpverleners versterken in het vinden van antwoorden op (complexe) zorgvragen. 

 

AC 4 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Ontmoeting stimuleren door het organiseren van kijkstages ‘Bij een ander’, netwerkdagen, 
welzijnswandelingen, intersectorale samenwerkingen …. 

Begeleiden van initiatieven bij het uitbouwen van een nabijgericht zorgmodel waaronder 
inbreng van expertise over buurtgerichte zorg in de werking van BruZEL.  

Infosessies “Hoe vind je als informele actor of belendende sector je weg in het sociale 
landschap?”  

Ontwikkelen van tools en organiseren van workshops die intersectorale samenwerkingen 
faciliteren.  

Nieuwe projecten inzake nabije zorg initiëren, faciliteren. 
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AC 5 Nabije zorg x Beleidswerk 

Strategisch domein: Nabije Zorg Operationele doelstelling: Beleidswerk  

SDG: 16 – 17 – 11- 10  

Het landschap van zorg en welzijn verandert met rasse schreden. Hoog tijd om stil te staan bij 
enkele grote gamechangers. We denken daarbij aan de hertekening van het woonzorgdecreet, 

de eerstelijnshervorming en de ontwikkelingen binnen de persoonsvolgende financiering 
(waaronder ook de Vlaamse Sociale Bescherming). We willen samen met de relevante 
stakeholders (in het bijzonder Huis voor Gezondheid/BruZEL, Ars Collaborandi-partners) 
onderzoeken wat er nodig is om de Brusselse zorg en ondersteuning te vernieuwen en 
Brusselbreed te implementeren. Dit zou o.a. moeten uitmonden in een nieuw “Masterplan 
Woonzorg Brussel” (werktitel) waarin samen met de terreinpartners en de overheid een 
gedragen visie en haalbare oplossingen voor zorg en ondersteuning worden opgeworpen.  

 

Met dit nieuw “Masterplan” ambiëren we ook om de nodige signalen te capteren, om 
anomalieën tussen de regelgevingen en financieringsmodellen van welzijn en zorg van de 
verschillende betrokken overheden aan te kaarten en verbetervoorstellen te doen voor een 
betere harmonisering. 

 

AC 5 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Onderzoeken en schrijven van een nieuw “Masterplan Woonzorg Brussel”.  

Via overleg met de Ars Collaborandi-dragen we bij aan gemeenschapsoverstijgend overleg en 
visie-uitwisseling over welzijn en zorg in Brussel.  

Verbetervoorstellen doen om conflicterende regelgeving te vermijden (VSB, VOP-premie). 

We gebruiken onze producten voor een gerichte communicatie naar Nederlandstalige lokale 
mandatarissen om hen te informeren en te inspireren.  

 

AC 6 Nabije zorg x Duurzaamheid 

Strategisch domein: Nabije zorg Operationele doelstelling: Duurzaamheid  

SDG: 17 – 3 -11  

Duurzame nabije zorg realiseren is geen sinecure. Het veronderstelt een vlot samenspel tussen 

de verschillende actoren in een (ecosysteem of) buurt. Communicatie, uitwisseling en 
samenwerken zijn daarbij kritische succesfactoren. Maar dit alles organiseren vergt van 
hulpverleners, buurtactoren burgers … animo, goesting en vaardigheden. Partners in welzijn en 
zorg zoeken ook vaak naar inspiratie en “zuurstof” om hen te prikkelen in het opzetten van 
nieuwe zorg- en ondersteuningsvormen, nieuwe manieren om verbindingen te leggen met de 
buurtbewoners, nieuwe manieren om partnerschappen aan te gaan … Als Kenniscentrum WWZ 
willen we graag aan deze noden tegemoet komen en de hulpverleners ondersteunen en 
versterken waar zij het nodig achten. Door onderlinge banden in een omgeving te versterken 
kunnen we de mazen van het net verkleinen om zo “niemand achter te laten”. 

 
We hebben in het vorige meerjarenplan sterk ingezet in de uitbreiding en verzelfstandiging van 
het Buurtpensioen. We ondersteunen hen verder in de laatste stappen die zij nodig hebben in 
hun verzelfstandigingstraject.  



   
 

  

Kenniscentrum WWZ vzw — Lakensestraat 76 bus 2 — 1000 Brussel 

T 02 414 15 85 — www.kenniscentrumwwz.be  

                   32 

 

 

AC 6 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Verkennen, uitwerken en implementeren van het concept zorgarchitect (zorg, samenwerking 
en infrastructuur). 

Ondersteunen van medewerkers in zorg en welzijn via o.a. intervisiegroepen, 
casusbesprekingen, …  

Ondersteunen van de welzijnssector in het vertalen van de SDG’s naar de eigen praktijk.  

Ontwikkelen van tools en handvaten om medewerkers in de eerste lijn te versterken in het 
gebruiken van de SDG’s bij hun cliënten. 

Acties ontwikkelen om wederzijdse verbindingen te maken tussen kwetsbare Brusselaars (bv. 
in armoede) en het ecologische denken (passief wonen, duurzaam verbruik).  

Initiëren van een innovatief praktijkgericht project.  

Ondersteunen Buurtpensioen bij hun verzelfstandiging  

 

 

AC 7 Nabije zorg x Hybridisering  

Strategisch domein: Nabije zorg Operationele doelstelling: Hybridisering  

SDG: 17 – 3 – 10  

Om goede nabije zorg en ondersteuning mogelijk te maken heb je alle formele en informele 
krachten in een buurt nodig. Hiervoor willen we de social-profit-, profit- en burgerinitiatieven 

in buurten met elkaar verbinden zodat ze samen antwoorden kunnen vinden op lokale (en 
bovenlokale) noden. We faciliteren en begeleiden ontmoetingen tussen partners, verzamelen 
inspirerende voorbeelden en zoeken naar hefbomen (bv. wijkcontracten) om deze symbiose 
mogelijk te maken. We willen als het ware een megafoon zijn voor goede praktijken en 
opportuniteiten zodat onze partners met goesting en inspiratie deze verbindingen willen 
leggen. Tegelijkertijd blijven we aandachtig dat de noden en vragen van de meest kwetsbaren 
als een leidend principe in de diverse hybride werkvormen centraal blijven staan.  

 

AC 7 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Onderzoeken van hefbomen om profit-, social-profit- en burgerinitiatieven te verbinden. 

Inventariseren van goede voorbeelden aangaande hybridisering. 

Stimuleren van samenwerking tussen profit en social-profit om buurtgerichte zorg te realiseren 
of sociale oplossingen te ontwikkelen.  

Visieontwikkeling aangaande het begrip ‘hybridisering’. Hoe kan je tot een consistent verhaal 
komen waarbij de stakeholders de wederzijdse win-win ervaren.  

Samen met Inclusief Brussel en/of Inspiria verkennen op welke manier het concept 
vermaatschappelijking van de zorg invulling moet krijgen in een post-COVID-19 tijdperk. 
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AC 8 Nabije zorg x Digitalisering   

Strategisch domein: Nabije Zorg Operationele doelstelling: Digitalisering   

SDG: 3 – 9  

Dit meerjarenplan is geschreven ten tijde van de COVID-19-lockdown. Uit deze crisis kunnen 
we vele lessen trekken, ook op het vlak van digitale ontwikkelingen. We hebben o.a. geleerd dat 

er ongelooflijk veel bestaat om communicatie tussen hulpverleners (onderling) en hun cliënten 
te vergemakkelijken. Daarnaast werd blended hulpverlening9 ook sterk naar voren geschoven 
als het toekomstige nieuwe normaal. Deze ontwikkelingen en mogelijkheden kunnen evenwel 
pas de nieuwe norm worden als de partners binnen welzijn en zorg daar een duidelijke visie 
over uitwerken en deze digitale tools een volwaardige plaats geven in hun organisatie.  
 
Het Kenniscentrum WWZ wilt samen met hulpverleners verkennen welke ervaringen zij 

hebben met het gebruik van digitale tools. Wat werkt? Waarom werkt het binnen de 

organisatie? En als het niet werkt, wat heeft men dan nodig om het te laten werken? We willen 
deze uitwisseling via een lerend netwerk faciliteren zodat we samen met hulpverleners de 
intermediaire rol van welzijnsorganisaties in het zoeken naar digitale oplossingen kunnen 
realiseren. We willen ook hulpverleners en organisaties via vormingen versterken en 
inspireren in het gebruiken van reeds bestaande digitale oplossingen.  

 
Dit impliceert wel dat wij als Kenniscentrum WWZ de nodige tijd nemen en energie investeren 
in het uitbouwen van kennis en expertise aangaande het thema. We gaan op zoek naar 

trailblazers en experten die ons meer kunnen bijleren over digitalisering in welzijn en zorg. We 
zoeken samen met hen naar manieren om partnerschappen tussen de IT-wereld en die van 
welzijn en zorg mogelijk te maken.  

 

AC 8 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Opzetten van een lerend netwerk voor en door hulpverleners om samen met hen en boeiende 

sprekers of experten een opleiding/vorming te ontwikkelen aangaande het thema.  

Verzamelen van relevante onderzoeken en literatuur aangaande het thema digitalisering in 

Welzijn en Zorg. 

Stakeholders binnen de IT-wereld zoeken en partnerschappen, samenwerkingen met hen 
ontwikkelen. 

Meewerken aan de ontwikkeling van de sociale databanken (Sociale kaart, Sociaal Brussel, 
Brussels zakboekje). 

Eigen ervaringen en expertise (persona, agile werken, webinars, GDPR) aangaande dit 
kruispunt verzamelen en delen ter inspiratie. 

 

 

                                                             
9 Blended hulpverlening: de combinatie van face-to-face-contact en onlinehulp. 
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AC 9 Diversiteit & Inclusie x Welzijnsacademie 

Strategisch domein: Diversiteit & Inclusie Operationele doelstelling: Welzijnsacademie  

SDG: 10 – 4  

Brussel is nog steeds een superdiverse grootstad en het Kenniscentrum WWZ blijft nog altijd 
gebeten door het thema. We hebben de afgelopen jaren met verschillende partners tools, 
vormingen en infosessies ontwikkeld om te werken rond de thema’s diversiteit en inclusie 
(voor personen met een handicap). Momenteel beschikken we over een uitgebreid scala aan 

methodieken en publicaties. Dit materiaal willen we geen stof laten vergaren. We verkennen 
samen met de relevante partners (o.a. Agentschap Integratie en Inburgering – BON, VAPH-
partners, Inclusief Brussel) hoe we een modulair vormingssysteem kunnen ontwikkelen.  

 
In zo een modulair vormingssysteem kunnen organisaties zelf ondersteuningspakketten 
samenstellen afhankelijk van hun budget en de tijd die ze wensen te investeren. Via deze 
pakketten is het ook mogelijk om met meerdere partners eenzelfde organisatie te 

ondersteunen.  
 
Daarnaast ontwikkelen we ook een aanbod van kortdurende sessies om organisaties te helpen 

de eerste stappen te zetten bij het werken met superdiversiteit. We willen hulpverleners een 
duwtje in de rug geven en hen stimuleren om met het thema aan de slag te gaan.  

 

AC 9 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Ontwikkelen van een modulair vormingssysteem met partners zoals de RTH-sleutelfiguren en 
reflectiegroep cultuursensitieve zorg. 

Organiseren van een kortdurend inspiratietraject (3 sessies) over diversiteit en inclusie. 

Op vraag vorming, infosessies en begeleidingen aanbieden aangaande thema’s zoals 

kruispuntdenken, cultuursensitieve zorg, personen met een handicap, de persona-methodiek, 
de Vlaamse Sociale Bescherming, persoonsvolgende financiering …  

 

 

AC 10 Diversiteit & Inclusie x Beleidswerk 

Strategisch domein: Diversiteit & Inclusie Operationele doelstelling: Beleidswerk  

SDG: 16 – 17 - 10 - 5  

Toegang tot maatschappelijke participatie loopt niet gelijk voor iedereen. Zelfs de toegang tot 
zorg en ondersteuning of de sociale grondrechten zijn geen sinecure voor alle Brusselaars. Het 
Kenniscentrum WWZ engageert zich om deze drempels te detecteren, en bespreekbaar te 

maken. We houden de vinger aan de pols bij het werkveld via de gekende overlegplatformen 
zoals het BROG, het ROTB, de Reflectiegroep cultuursensitieve zorg, Inspiria, Inclusief Brussel 
… Anderzijds zetten we in op een structureel overleg met de beleidsmakers zoals het 
trimestrieel overleg met de VGC, de stuurgroep woonzorg …  
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Waar nodig stofferen we deze signalen met praktijkgericht onderzoek zoals de situatieanalyse 
personen met een handicap 2020 (samenwerking Kenniscentrum WWZ en Vrije Universiteit 
Brussel), Het onderzoek naar kwetsbare gezinnen (samenwerking Inclusief Brussel en Kind & 
Gezin). De resultaten van ons onderzoek moeten werkveld en beleid dichter bij elkaar brengen 

in het vinden van oplossingen op maat van de Brusselaar. We staan ook open voor vragen van 
partners om bepaalde signalen aangaande drempels en hiaten te verkennen en te onderzoeken.  
  
Brussel stroomt, beweegt en heeft vele gezichten. Het waren slechts enkele van de vele 
conclusies die we hebben geformuleerd op de Staten-Generaal Welzijn & Zorg. Omdat de 
realiteit van Brussel zo mercuriaal is, willen we ook tijdens de looptijd van dit meerjarenplan 

aan het einde van de legislatuur een nieuwe ‘foto’ van Brussel, zijn inwoners en de sector 
Welzijn en Zorg maken. Dit alles moet opnieuw uitmonden in enkele publicaties en 
aanbevelingen voor de nieuwe beleidsploeg en voor de sector.  

 

AC 10 Mogelijke acties, producten & realisaties 

In samenspraak met het BROG en beleidsmakers de conclusies van de situatieanalyse PMH 

2020 implementeren.  

Met Kind en Gezin de resultaten van het onderzoek ‘kwetsbare gezinnen’ vertalen naar 
projecten en samenwerkingen. 

Organiseren van een nieuw onderzoek- en bevragingstraject dat moet uitmonden in een nieuwe 

Colloquium Welzijn en Zorg. 

Signalen via overlegplatformen capteren, onderbouwen en delen met beleidsmakers.   

Antwoorden zoeken op drempels en hiaten op vraag van organisaties. 

Via de Brusselse Raad voor Personen met een handicap invulling geven aan de ordonnantie 
handistreaming alsook de samenwerking met de VGC adviesraad welzijn en gezondheid 
versterken.  

 

 

AC 11 Diversiteit & Inclusie x Hybridisering 

Strategisch domein: Diversiteit & Inclusie Operationele doelstelling: Hybridisering  

SDG: 17 – 10 – 3 – 11 – 5  

Het Kenniscentrum WWZ zet zijn schouders onder het traject Sterk Sociaal Werk dat zich 
momenteel buigt over de voorbereiding van een nieuwe Sociaalwerkconferentie (2022). 
Binnen de Vlaamse en Brusselse (regionale) werkgroepen engageren wij ons om het thema 
hybridisering verder vorm en inhoud te geven. We vertrekken daarvoor vanuit onze 
praktijkervaringen. Met de intersectorale reflectiegroep Inspiria lopen we een leertraject over 
het thema hybridisering. We breiden de groep verder uit met partners uit de profitwereld en 
verkennen met de groep hoe we het ecosysteemdenken (met hybride werkvormen) kunnen 
vertalen naar Welzijn en Zorg.  
 
Daarnaast willen we tijdens dit meerjarenplan ook de banden met de burgerinitiatieven en 
zelforganisaties versterken. De COVID-19-crisis heeft de kracht van informele initiatieven 
bevestigd, daar moeten lessen uit getrokken worden. We willen een win-win creëren tussen 

formele en informele partners om zo de toegang en kwaliteit binnen welzijn en zorg te 
verhogen. We willen een samenwerking uitbouwen op basis van gelijkwaardigheid en 
medestanderschap. Dergelijke processen vragen de nodige tijd, waarbij er voldoende moet 

geïnvesteerd worden in het relationele van de samenwerking. We zoeken daarbij ook 
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aansluiting met structuren zoals het Minderhedenforum en/of de federaties van 
zelforganisaties.   
 
We hebben ook verkennende gesprekken gevoerd met Odisee en tewerkstellingspartners 

aangaande personen met een arbeidshandicap (chronische ziekte, revalidatie na kanker, 
psychische kwetsbaarheid …). Deze groep wil een traject opzetten om profit- en social-
profitpartners te versterken in het aanwerven, begeleiden en behouden van kwetsbare 
personen met een arbeidsbeperking. 

 

AC 11 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Leertraject Inspiria over het thema ‘ecosysteemdenken’ en verbindingen met de trend rond 
hybridisering en de relatie social-profit, burgerinitiatieven en profit.  

Samenwerking met de zelforganisaties uitbouwen vertrekkende van “what is in it for them”  

Opzetten van acties de impact van de zelforganisaties meer zichtbaarheid te geven. We denken 

bijvoorbeeld aan ontmoetingsmomenten, een levende bibliotheek, een dag van de 
zelforganisaties.  

Meewerken aan het traject van Sterk Sociaal Werk waarin de nieuwe sociaalwerkconferentie 

wordt voorbereid.  

Samen met de zelforganisaties een traject van co-creatie realiseren aangaande een thema 
binnen welzijn, wonen, zorg. Hoe kunnen we komen tot community care? 

Opstellen van een lijst van (ethische) principes die noodzakelijk zijn in het organiseren van 
hybride werkvormen. 

Samenwerken met Odisee rond het thema inclusieve arbeidsmarkt.  

 

 

AC 12 Diversiteit & Inclusie x Digitalisering 

Strategisch domein: Diversiteit & Inclusie Operationele doelstelling: Digitalisering   

SDG: 9 – 5- 10  

Ondanks het feit dat er veel mogelijk is aangaande digitale oplossingen in welzijn en zorg 
merken we op dat deze initiatieven vaak niet geraken daar waar ze het meest nodig zijn, zijnde 
bij de kwetsbare Brusselaar.  
 
Vanuit het perspectief van de gebruiker (Brusselaar) merken we op dat de digitale kloof nog 
steeds groot is. Dit gaat verder dan de beschikbaarheid van internet en een smartphone. Veel 
burgers ervaren vaak nog uitdagingen met het gebruik van verschillende tools, apps en 
websites. Anderzijds zijn de digitale oplossingen vaak te versnipperd. IT-ontwikkelaars creëren  
frequent tools op eigen initiatief of in opdracht van één organisatie (of lokaal bestuur). Dat zorgt 
voor versnippering en soms tot conflicten tussen verschillende IT-systemen waardoor de 
burger er zijn weg niet meer in terugvindt.  

 
We willen met deze drempels en versnippering aan de slag gaan, door  vragen en antwoorden 

van hulpverleners en IT-partners met elkaar te verbinden. De kwetsbare Brusselaar moet 
geholpen worden met deze antwoorden. Goede voorbeelden moeten onder de aandacht 
worden gebracht en worden gemultipliceerd.  
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AC 12 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Samenstellen van een taskforce inclusie om digitale drempels weg te werken.   

Verzamelen van signalen bij stakeholders in welzijn & zorg en de IT-wereld aangaande digitale 
inclusie.  

Toegankelijkheidsscan maken van de communicatiekanalen van het Kenniscentrum WWZ. Zijn 
wij met onze (digitale) communicatie voldoende inclusief. Welke verbeteringen kunnen we 
aanbrengen en hoe kunnen we onze “lessons learned” gieten in een aanbod voor onze 
stakeholders?.  

Onderzoeken hoe de principes van user centered design vertaald kunnen worden naar de 
welzijnssector en personen met een kwetsbaarheid. 

 

AC 13 Vrijwilligerswerk x Welzijnsacademie 

Strategisch domein: Vrijwilligerswerk Operationele doelstelling: Welzijnsacademie  

SDG: 4 – 17 – 10 – 11  

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel is het referentiepunt voor organisaties, (feitelijke) 
verenigingen, doorverwijzers en (kandidaat-)vrijwilligers. Vragen en behoeften van onze 
belanghebbenden vormen het uitgangspunt van onze werking. Tegelijkertijd nemen we een rol 
op als inspirator en stimuleren we intersectorale ontmoetingen rond werken met vrijwilligers.  
  
We ontplooien netwerken (en eventuele samenwerkingen) met andere steunpunten 
vrijwilligerswerk in Brussel (vb. La Plateforme francophone du Volontariat) en Vlaanderen, en 
gaan strategische partnerschappen aan met belangrijke Brusselse actoren (vb. Muntpunt, 
Agentschap Integratie en Inburgering, Huis van het Nederlands …).  

  
We werken samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en ijveren voor structureel overleg in het kader van het Vlaams 
gecoördineerd vrijwilligersbeleid en verzekeren zo de Brusseltoets. We promoten het 
vrijwilligerswerk bij de Brusselaar en zetten het vrijwilligerswerk op de kaart.  
  

We ondersteunen organisaties en (feitelijke) verenigingen in hun werking en versterken het 
vermogen van alle medewerkers in het werken met vrijwilligers in al zijn aspecten. We werken 
altijd concreet, gericht op de praktijk en helemaal Brussels.  

- We beantwoorden vragen en geven informatie en advies.  
- We reiken instrumenten (bijvoorbeeld talentenscan, werkbladen vrijwilligersbeleid) 

aan om in de praktijk mee aan de slag te gaan.  
- We bieden begeleiding en vorming aan. Bij onze begeleiding vertrekken we vanuit 4 

pijlers:  
(1) ken jezelf 

(2) ken je organisatie 
(3) ken je vrijwilligers 
(4) ken je omgeving (buurt) 
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AC 13 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Klankbordgroep vrijwilligerswerk organiseren waar stakeholders kennis en ervaringen 

uitwisselen. Ze krijgen inhoudelijke input vanuit onze expertise en worden gestimuleerd om 
samenwerkingen aan te gaan. 

Aanbieden van verschillende formules (met focus op individuele begeleiding of 
procesbegeleiding) voor begeleiding van organisaties en verenigingen die willen stilstaan bij 

hun vrijwilligerswerking. We werken met vier pijlers: (1) ken jezelf, (2) ken je organisatie, (3) 
ken je vrijwilligers, (4) ken je omgeving (buurt). 

Organiseren van thematische vormingen en workshops (bijvoorbeeld: vrijwilligerswetgeving, 
vrijwilligers werven, motivatie en waardering, grenzen stellen, …) 

Structureel overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van het 
geactualiseerd Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid voor het verzekeren van de 
Brusselinbreng.  

Afstemmingsoverleg met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

Samen met relevante partners (vb. VGC, Platforme francophone du Volontariat) een 
gezamenlijke visie ontwikkelen m.b.t. hoe vrijwilligerswerk in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest promoten en ondersteunen over de gemeenschappen heen. Gezamenlijke acties 
(NL/FR/ENG) opzetten met deze partners om het vrijwilligerswerk in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te promoten (over de gemeenschappen heen). 

Promoten van de gratis vrijwilligersverzekering. 

We verzekeren onze permanentie van het infopunt vrijwilligerswerk in het Muntpunt om 
kandidaat-vrijwilligers persoonlijk wegwijs te maken in het Brusselse aanbod. 

  

 

AC 14 Vrijwilligerswerk x Duurzaamheid   

Strategisch domein: Vrijwilligerswerk Operationele doelstelling: Duurzaamheid  

SDG: 11 – 10 – 3  

Vrijwilligerswerk is voor iedereen! Helaas is het vandaag de dag nog niet voor iedereen even 
toegankelijk. Sociaal-economische factoren zijn sterk bepalend. Ook op vlak van etnisch-
culturele diversiteit blijft het vrijwilligerswerk een hoofdzakelijk witte sector. Daar willen wij 
verandering in brengen. Toegankelijkheid gaat over het wegwerken van drempels: fysieke 
toegankelijkheid (vb. bereikbaarheid, omgeving of gebouw), toegankelijkheid van informatie 
en communicatie (vb. duidelijke taal), toegankelijkheid van dienstverlening (vb. de wijze 
waarop vrijwilligers worden bereikt, ontvangen en begeleid).  Om drempels weg te werken en 

toegankelijk vrijwilligerswerk mogelijk te maken werken we op meerdere niveaus: 
- Organisaties die werken met vrijwilligers. 
- Doorverwijzers (d.w.z. organisaties die een doelpubliek hebben dat hun weg niet of 

moeilijk vindt naar vrijwilligerswerk (vb. Agentschap Integratie en Inburgering, 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CVO, Hubbie, …). 
- Kandidaat-vrijwilligers. 

 
Een aangepaste aanpak is noodzakelijk om de vraag aan het aanbod te koppelen. We vormen 
een schakel tussen Brusselse organisaties en doorverwijzers die anderstaligen en nieuwkomers 
als doelpubliek hebben. Zo stimuleren we het vrijwilligerswerk als hefboom voor 
empowerment. Onze aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af en zorgt voor een kwalitatieve 
toenadering. Dit verhoogt de kans dat anderstaligen en nieuwkomers hun weg vinden naar het 

vrijwilligerswerk, wat in het Vlaams regeerakkoord 2021-2024 sterk naar voren wordt 
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geschoven in functie van “de vierde pijler” van integratie en inburgering. We doen dit 
bijvoorbeeld via: vrijwilligersmarkt superdivers, educatief pakket voor doorverwijzers, 
workshop “voordelen vrijwilligerswerk” voor kandidaat vrijwilligers …  
 

We gaan deze kennis en ervaringen verder uitdiepen en vertalen naar de doelgroep van 
personen met een (vermoeden van) beperking, zodat vrijwilligerswerk ook voor hen 
toegankelijk is.  
 
Tot slot willen we met onze partners (via eigen overlegkanalen) verkennen of er een nieuw 
doelgroepsaanbod moet worden ontwikkeld. Indien we spreken over een totaal nieuwe 

doelgroep die we willen bereiken (waar wij en stakeholders geen ervaring mee hebben), 
bekijken we hoe we expertise kunnen opbouwen en dit daarna kunnen vertalen naar een nieuw 
aanbod. 

 

AC 14 Mogelijke acties, producten & realisaties 

Verzamelen van ervaring, expertise en info en dit vertalen naar een nieuw aanbod. 

Verder inzetten op toegankelijke acties die inburgeraars stimuleren om vrijwilligerswerk te 
doen, om hen te empoweren, hun netwerk te versterken en de participatie te bevorderen. We 
bekijken samen met VGC hoe we met onze eigen ervaringen en expertise kunnen bijdragen aan 

het ontwikkelen van de “vierde pijler”  in het inburgeringsbeleid binnen het BHG. 

Organiseren van de “vrijwilligersmarkt Superdivers”. Voorafgaand aan het evenement is er een 
intensieve samenwerking met doorverwijzers en een voorbereidende vorming voor de 
organisaties.  

Workshops voor doorverwijzers en hun doelgroep:  

 Workshop doelgroep: In deze workshop vertellen we de cliënten over: Wat is 

vrijwilligerswerk? Wat zijn de voordelen? Welke rechten en plichten heb je als 
vrijwilliger?  

 Infosessie begeleiders: we geven uitleg aan (traject)begeleiders over vrijwilligerswerk 

en de vrijwilligerswetgeving.  
We maken enkele nieuwe tools aan ter ondersteuning van deze vormingen. 

Onze kennis en ervaringen verder uitdiepen en vertalen naar de doelgroep van personen met 

een (vermoeden van) beperking. We werken een methode uit die organisaties, doorverwijzers 
en hun doelpubliek stimuleren en ondersteunen.   

Verzamelen van ervaring, expertise en info en dit vertalen naar een nieuw aanbod. 
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AC 15 Vrijwilligerswerk x Hybridisering   

Strategisch domein: Vrijwilligerswerk Operationele doelstelling: Hybridisering  

SDG: 17 – 10 – 11  

Er bestaat reeds een groot aanbod om bedrijven te matchen met organisaties die met 
vrijwilligers werken. We krijgen regelmatig deze vraag en verwijzen hen dan door naar 

organisaties die zich specialiseren in het zoeken naar een vrijwilligersproject voor bedrijven of 
naar onze stakeholders.  
 
Wij gaan in dit meerjarenplan verder dan enkel doorverwijzen en willen een brug bouwen 
tussen organisaties (profit en social-profit) en informele spelers (burgerinitiatieven en 
zelforganisaties): hoe kunnen zij elkaar ondersteunen als volwaardige partners? We 
organiseren tevens een Vollenbak Volontaire 3.0, een dag waar medewerkers van profit-

bedrijven hun expertise kunnen inzetten als vrijwilliger, om zo organisaties & (feitelijke) 

verenigingen te ondersteunen (vb. boekhouding, databeheer, communicatie, …).  
 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel ziet dit als een proces van enkele jaren, zodat er 
voldoende tijd is om een netwerk uit te bouwen en strategische partnerschappen aan te gaan. 
Nadien bekijken we hoe we onze inspanningen toekomstgericht kunnen verankeren in een 

nieuw aanbod (vb. via de ontwikkeling van instrumenten of het organiseren van activiteiten, 
via begeleiding en vorming, …). 

 

AC 15 Mogelijke acties, producten & realisaties 

We gaan verder aan de slag met de output van Vollenbak Volontaire 2.0. en inventariseren hoe 
we initiatieven, organisaties en burgerinitiatieven op verschillende manieren kunnen 
ondersteunen. 

Uitbouwen van partnerschappen met verschillende koepels/platformen van burgerinitiatieven 
en zelforganisaties in Brussel en profit- & social-profitbedrijven. Uitzoeken wat deze 
samenwerkingen kunnen inhouden en enkele proefprojecten opzetten. 

Organiseren van het evenement Vollenbak Volontaire 3.0.  

Duidelijke positionering uitbouwen m.b.t. nieuwe initiatieven op de “markt” die een aanbod 

hebben dat aanleunt bij vrijwilligerswerk, maar geen (zuiver) vrijwilligerswerk zijn. Uitzoeken 
of een toekomstige samenwerking een meerwaarde kan betekenen. 

Met de profit partners een model voor structureel vrijwilligerswerk uittekenen bijvoorbeeld 
werkgever stelt werknemer aantal uren vrij voor vrijwilligerswerk als hij ook aantal uren 
vrijwilligerswerk in vrije tijd doet.   
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“Een gezonde medewerker in een gezonde organisatie” het is een slagzin die zeer cliché alsook 
zeer accuraat is. Een goed werkende organisatie kan pas synergie en meerwaarde realiseren als 
alle echelons goed werken en in verbinding staan met elkaar. Dit versterkt de actieclusters en 
zorgt voor een wendbaar, dynamisch Kenniscentrum WWZ. Hieronder geven we enkele accenten 
en acties weer die wij willen realiseren om een performant Kenniscentrum WWZ te blijven.  

De medewerkers zijn het hart, handen en hersenen van het Kenniscentrum WWZ. Hun welzijn en 
functioneren is van vitaal belang voor onze organisatie. Daarom maken we in dit meerjarenplan 
werk van: 

- Jaarlijkse update van de persoonlijke ontwikkelingsplannen.  
- De communicatiereflex bij medewerkers aanleren (helder schrijven, gebruik van 

multimedia, …). 
- Inleefdagen waarbij individuele medewerkers op kijkstage gaan bij terreinwerkingen, om 

concreet voeling met het werkveld te hebben.  

- Introductie van coaching van medewerkers via de methode van 360°-feedback. 
- Ontwikkelen van een systeem om het welzijn op het werk te monitoren en verhogen.  

Het Kenniscentrum WWZ is een jonge (fusie)organisatie. Ook wij hebben de tijd nodig gehad om 
als team te leren samenwerken en de sterkten van eenieder leren kennen. Tijdens dit 
planningsproces hebben we gevoeld dat de tijd rijp is om dit naar een nog hoger niveau te tillen. 
We denken hierbij aan:  

- Per OD een sub-team samenstellen die de realisatie van de desbetreffende OD monitort en 
realiseert.  

- Systeem van duo-werkingen organiseren waar collega’s tijdelijk meewerken aan de actie 

van een andere collega over een thema waar zij/hij niet veel ervaring mee heeft. Dit om 
een onbevangen invalshoek binnen te brengen, te leren van elkaar en collega’s te 
appelleren op hun talenten en krachten.  

- Trimestrieel (informele) teambuildingmomenten organiseren.  
- Het vrijwilligersbeleid van de organisatie optimaliseren.  
- Organiseren van een jaarlijkse planningtweedaagse met ruimte voor (informele) 

ontmoetingen en teambuilding.  
- Opstart van een traject aangaande personeelstevredenheid.  
- Vormingsaanbod voor het team; denk daarbij aan: vormingstraject “impactvolle 

medewerker”, verderzetting van de werkbezoeken, themamiddagen,…  
 

 
 

 
 
 
 
 



   
 

  

Kenniscentrum WWZ vzw — Lakensestraat 76 bus 2 — 1000 Brussel 

T 02 414 15 85 — www.kenniscentrumwwz.be  

                   42 

 

Het Kenniscentrum WWZ wil een duurzame, slagkrachtige en financieel gezonde organisatie zijn 
die de huidige en toekomstige uitdagingen kan incasseren en mee evolueert met de 

maatschappelijke ontwikkelingen rond tewerkstelling. Daarom werken we aan acties zoals: 

- Up-to-date houden van de IT en telecominfrastructuur.  
- Renoveren van de kantoren van het Kenniscentrum WWZ.  
- Implementeren van het communicatieplan om de zichtbaarheid van het Kenniscentrum 

WWZ te vergroten. 
- Opstellen van een monitoringssysteem om de realisatie van de impactindicatoren op te 

volgen.  
- Versterken van relaties met externe partners, ondersteuningsorganisaties en (andere) 

overheden.  
- Aanbieden en promoten van een betalend dienstverleningsaanbod. 
- Een sterkere klantgerichtheid introduceren in de organisatie-aanpak.  
- Vergroten van de diversiteit van de Raad van Bestuur. 


