
Vrijdag 15 februari 2019
Odisee - Campus Schaarbeek

Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek

Wat zijn de welzijnsnoden van Brusselaars, nu en over 10 jaar?

Hoe kunnen we samen aan de slag om voor 2020-2025 creatieve 
antwoorden te formuleren waarbij samenwerking en versterking 

van sectoren centraal staan, over de hokjes heen?

Hebt u terreinervaring en expertise? Werkt u graag samen met partners 
om projecten te realiseren?

Allen welkom.



Opzet

Deze Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel werd een jaar lang voorbereid 
door het Kenniscentrum WWZ en tal van partners uit de Brusselse 
welzijnssector. 

Zij kregen daarbij ondersteuning van de Vrije Universiteit Brussel. Samen 
met gebruikers en professionals werden nieuwe visies voor de toekomst 
geëxploreerd. 

Op de Staten-Generaal delen zij graag hun visies, cijfers en nieuwe inzichten 
in trends en tendensen. Enkele sprekers nemen u op sleeptouw, om nadien 
zelf aan de slag te gaan en samen oplossingen te vinden. 

Het doel is om elkaar tot actie aan te zetten, afspraken met partners te 
maken, nieuwe verbindingen tot stand te brengen.

Doelgroep

Deze dag richt zich tot 
- welzijnswerkers, 
- medewerkers in de zorg, 
- coördinatoren, 
- stafmedewerkers en 
- beleidsmakers. 

Deze dag richt zich ook tot ieder die de brug wil maken met de welzijnssector.



Programma

Voormiddag
08:15     Onthaal en koffie
09:00     Welkomstwoord
 Aimée-Fidèle Mukunde, moderator
 Bianca Debaets, VGC-collegelid voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
 Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum WWZ
09:30     Brussel en Welzijn: cijfers en reflecties
 Katrien Mondt, directeur-generaal Innoviris
 Sjoert Holtackers, medewerker Kenniscentrum WWZ
10:30     Pauze
11:00     Welzijn en Brussel: trends en reflecties
 Luc Van Gorp, voorzitter CM 
 Liesbeth De Donder, prof. dr. VUB, vakgroep Educatiewetenschappen
 Els Nolf, medewerker Kenniscentrum WWZ
12:45     Lunch

Namiddag
13:45     Thematische werkgroepen, ingeleid door experts. Elke deelnemer kiest 

één thema. Het doel is samen oplossingen te vinden.
 

1. Hoe komen tot verbindende oplossingen in Brussel over de sectoren en over 
de taalgrenzen heen? 

2. Werken in nabijheid : de uitdaging voor vandaag en morgen? 
3. De onzichtbaren, documentlozen en allerkwetsbaarsten 

                    (zichtbaar maken?) 
4. Digitalisering, social digital design en de welzijnssector: 
    een haat-liefdeverhouding? 
5. Burgerinitiatieven in Welzijn en Zorg, hoe ondersteunen? 
6. Het welzijn van de welzijnswerker: hoe zorg dragen voor de professional?

16:05     Afronding, slotwoord en netwerkdrink
 Aimée-Fidèle Mukunde
 Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel



Info en inschrijving

www.StatenGeneraalWZ.brussels
Inschrijven kan tot 5 februari 2019.
Deelname: 25 euro.
U vindt het volledige programma op www.StatenGeneraalWZ.brussels/programma

Met de steun van

Met dank aan
De Inspiria-leden voor de inhoudelijke 
voorbereiding, de getuigenissen en de 
deelnemers aan de focusgroepen en de 
toeleidende organisaties en begeleiders 
van cliënten naar de focusgroepen.

In samenwerking met

Georganiseerd door Odisee - Campus Schaarbeek

Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek

Trein
Het station van Schaarbeek ligt op 10 minuten 

wandelen: de Huart Hamoirlaan ligt tegenover de 
hoofdingang van het station (links houden)

Tram
Tramlijn 55 (halte Helmet) en 

tramlijn 92 (halte station Schaarbeek)
Fiets

Villo-fietspunten Helmet kerk 
en station Schaarbeek

Bus
Bussen 58, 59 en 69 (halte station Schaarbeek) 

Auto
Vanuit de richting Luik-Brussel E40

Op het einde van de E40 richting Meiser; op het  
Meiserplein rechtdoor; aan de zevende lichten 

rechtsaf, Eugeen Demolderlaan; voorbij de kerk 
van Helmet linksaf; na het eerste kruispunt: 

huisnummer 136,  de campus staat achterin.

Wegbeschrijving  
Hoger Instituut  
Gezinswetenschappen 
De Factorij 
Huart Hamoirlaan 136 
1030 Schaarbeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het openbaar vervoer 
 
Met de trein naar station Schaarbeek: 
Tijdens de spitsuren zijn er verschillende treinen die 
rechtstreeks stoppen in Schaarbeek, of anders stapt u 
over in Brussel-Noord.  
Vanaf station Schaarbeek is het een tiental minuten 
stappen. 
De Huart Hamoirlaan ligt tegenover het station (links 
houden). 
 
 

Met de tram vanuit Brussel centrum: 
Er zijn twee mogelijkheden: 
(a) Vanuit het station Brussel-Noord neemt men de 
tram nr. 55, richting Bordet. Afstappen aan halte 
“Helmet” (kerk). Stap voorbij de kerk meteen links. U 
vindt ons meteen na het tweede kruispunt op uw 
rechterkant. 
(b) Aan de Koningstraat (halte Park) neemt men de 
tram nr. 92 of nr. 93, met eindhalte station Schaarbeek. 

 
Met de wagen 
 
Vanuit de richting Oostende-
Brussel E40: 
Op het einde van de E40 neemt u 
de ring van Brussel, richting 
Zaventem. 
Neem afrit 7bis, richting Brussel 
(Laken). 
U komt zo terecht op de A12 
(vervolg hiernaast). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de richting Antwerpen-
Brussel A12: 
Op het einde van de A12 aan de 
Y-splitsing uiterst links houden. 
Via de achterzijde van het paleis 
tot verkeerslichten: rechtdoor tot 
volgende lichten. 
Aan de volgende lichten (bij de 
van Praetbrug): links de brug 
oversteken. 
Aan de derde lichten linksaf, d.i. 
de Eugeen Demolderlaan. 
Voorbij de kerk van Helmet 
linksaf. 
Na eerste kruispunt: n° 136, De 
Factorij staat achterin. 
 
 

Vanuit de richting Luik-Brussel 
E40: 
Op het einde van de E40 kiest u 
de richting Meiser. 
Op het Meiserplein rijdt u 
rechtdoor. 
Aan de 7de lichten rechtsaf, d.i. 
de Eugeen Demolderlaan. 
Voorbij de kerk van Helmet 
linksaf. 
Na eerste kruispunt: n° 136, De 
Factorij staat achterin. 
 
 
 
 

  
Parkeren kan op straat: de kleine parking van de Factorij reserveren we voor mensen met beperkte mobiliteit. 


