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Beste lezer, 

Ook dit jaar giet het Kenniscentrum WWZ een overzicht van zijn werking in een maga-
zine. In onze Rondleiding 2020 komt u alles over het reilen en zeilen van onze organi-
satie te weten. 

2019 startte meteen sterk met de Staten-Generaal Welzijn en Zorg, waar we een stand 
van zaken opmaakten over de uitdagingen voor een beter toegankelijke hulp- en zorg-
verlening. Zes thema’s vormden de rode draad. Thema’s die vaak met elkaar verweven 
zijn en die ook in onze werking centraal staan.  

Nabije zorg was er een van. De buurt en de nabije omgeving als vertrekpunt omdat we 
zo beter kunnen inspelen op de reële vragen en noden van mensen. Ons Cahier Buurt-
gerichte zorg geeft goede praktijken en getuigenissen weer. Onze collega’s van Het 
BuurtPensioen tonen op een andere manier hoe nabije zorg eruit kan zien. Zij zetten 
in 2019 belangrijke stappen in hun proces naar verzelfstandiging. Bij nabije zorg is het 
belangrijk te weten welke diensten er in de buurt zijn. Het Kenniscentrum WWZ ver-
zorgt het Nederlandskundige Brusselse aanbod van de Sociale Kaart, maar vernieuwde 
eveneens de gedrukte gids, het Brussels Zakboekje, die nu ook op maat verkrijgbaar is.  

Digitalisering wint meer en meer aan belang. Digitale geletterdheid vormt er een onder-
deel van. Het project waar senioren van Het BuurtPensioen leren werken met de appli-
catie Solidare-it leerde ons veel bij. Verder onderzoeken we de burgerinitiatieven in 
welzijn en zorg, zoals de studie over kwetsbare moeders in samenwerking met Kind 
en Gezin. Het opiniestuk waar de meerwaarde van de etnisch-culturele zelforganisaties 
werd benadrukt, werd eveneens gretig gelezen en gedeeld. Het is een manier om de 
onzichtbaren, documentlozen en kwetsbaarsten van de stad in beeld te brengen. Dat 
doen we ook met onze persona’s. Deze profielen zijn een weergave van de Brusselse 
populatie en ze kunnen gebruikt worden om te reflecteren over de toegankelijkheid van 
het hulpverleningsaanbod. 

Ons doel is te komen tot verbindende oplossingen in Brussel. Zoals tijdens intersecto-
rale netwerkdagen, waar welzijnswerkers elkaar ontmoeten, formeel of iets informeler 
zoals tijdens een wandeling. De denktank Inspiria organiseert dan weer verdiepende 
reflectie over relevante beleidsthema’s die intersectorale oplossingen vragen.  

Het welzijn van de welzijnswerker willen we verhogen onder meer door tools aan te 
reiken die hem of haar in staat stellen beter te werken. Zoals door een dag op bezoek te 
gaan bij een andere organisatie voor een kijkstage of door een vorming kruispuntdenken. 

Het Kenniscentrum WWZ startte tien jaar geleden met de ondersteuning van bouw- 
projecten in de welzijns- en zorgsector. De expertise die we opbouwden en de concrete 
resultaten ervan zijn neergeschreven in twee Cahiers over Wonen met Zorg. In het 
najaar staan nog interessante infosessies en uitwisselingstafels over dit thema gepland. 
Houd onze website of nieuwsbrief in de gaten. 

Beleidsvoorbereidend werk blijft een expertise van het Kenniscentrum WWZ. We zetten 
in op het wegwerken van structurele beleidsmatige drempels die de inclusie van perso-
nen met een beperking bemoeilijken. Daarnaast lopen we een traject om kwaliteitsbe-
vorderende elementen aan te reiken met het oog op meer cultuursensitieve zorg in de 
Vlaams erkende woonzorgcentra. 

Voor vrijwilligerswerk in Brussel ben je bij ons aan het juiste adres. Niet alleen enthousi-
aste burgers komen alles te weten over het hoe, wat, waar en wie om als vrijwilliger aan 
de slag te gaan. Ook organisaties die met vrijwilligers aan de slag willen of zijn, krijgen 
professionele raad en daad van ons team. 

Zo waren ze tijdens deze coronacrisis een helpende partner van Brussels Helps. Ook de 
rest van het team zette de afgelopen maanden de zeilen bij. De collega’s van Het Buurt-
Pensioen ondersteunden de kwetsbaarsten met voedselbedelingen, telefooncirkels… Op 
onze website verschenen speciale pagina’s met informatie over beschikbaarheid van 
organisaties, tips en tools, vrijwilligerswerk, beleidsinformatie en getuigenissen. Deze 
getuigenissen en het relaas van drie rondetafelgesprekken die gingen over de realiteit 
tijdens corona en over post-corona beleidsaanbevelingen publiceren we weldra in het 
Cahier 'Veerkracht in coronatijden’. Om de sector nog sterker te ondersteunen, breidden 
we ons aanbod uit met digitale alternatieven zoals kijkbuisstages, webinars, digitale 
ontmoetingen, focusgroepen en coaching. 

Deze coronacrisis doet ons nadenken over welzijn en zorg in de samenleving. Dat is niet 
nieuw. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties hel-
pen bij de omslag naar een leefbare en duurzame stad. Samen met welzijnsorganisaties 
en het beleid willen we de transitie naar een duurzame stad mee mogelijk maken voor 
alle Brusselaars en geven we vorm aan de baseline ‘To leave no one behind’. Dat is en 
blijft de ambitie van het Kenniscentrum WWZ. 

Veel leesplezier.  
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4. Verbindende oplossingen in Brussel over de sectoren en over de taalgrenzen heen

Van mens tot mens
De titel die we kozen voor dit 
onderzoeksrapport naar de ervaringen 
van gebruikers en professionals met 
de Brusselse welzijns- en zorgsector, 
vat de essentie van de hulpverlening 
samen. Toegankelijke zorg zet de 
menselijke relatie voorop, tussen 
hulpvrager en hulpverlener, maar 
ook tussen professionals onderling 
en tussen de informele en formele 
zorgverstrekker.
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Staten-Generaal                  
Welzijn en Zorg Brussel 
15 februari 2019

Aan de vooravond van een nieuwe legis-
latuur was het tijd om het brede veld 
van professionals en beleidsmakers uit de 
welzijns- en zorgsector onder te dompelen 
in een intens Brusselbad en een grondige 
stand van zaken op te maken over de 
uitdagingen voor een beter toegankelijke 
hulp- en zorgverlening.
Voortbouwend op de omgevingsanalyse 
(Rapport 1: Brussel, gezond en wel?) en 
het belevingsonderzoek (Rapport 2: van 

mens tot mens) stonden we uitgebreid stil 
bij de bevolkingsvooruitzichten, beleids-
context en welzijnsnoden van Brusse-
laars. Tijdens de thematische werkgroe-
pen zochten we samen naar oplossingen 
die bijdragen tot meer welzijn voor de 
Brusselaar. Een spitante dagvoorzitter en 
bevlogen stand-up comedian zorgden voor 
de nodige kwinkslag en komische noot en 
hielden de 250 geïnteresseerden in de aula 
van op de campus van Odisee alert.

Kijk door de ogen van de kwetsbare Brus-
selaar, was het leitmotiv, en dat nemen 
we de komende jaren mee. Die heeft geen 
nood aan een supercomplex kluwen van 
overheden, organisaties, regels...,  maar 
wil een duidelijk hulptraject in nabijheid. 
Daar moeten we allemaal, niet alleen de 
overheid, maar ook de organisaties, aan 
werken. Tegelijk riepen we Vlaanderen 
op om verantwoordelijkheid te blijven 
opnemen voor het welzijn van de Brus-
selaar door de eigenheid van Brussel te 
erkennen, een beleid op maat van Brussel 
te voeren en de Brusselse welzijns- en zorg-
sector hiertoe de nodige ruimte en gepaste 
handvaten te bieden. Kortom: hoog tijd 
voor een volwaardig Vlaams-Brussels wel-
zijnsbeleid met Brussel-eigen oplossingen 
ten dienste van de Brusselaar.’

Brussel, gezond en wel?
Een omgevingsanalyse van het 
Brusselse welzijns- en zorglandschap’.

Hierin maken we de staat op 
van de Brusselaar en zijn leef- en 
zorgomgeving: wat kenmerkt Brussel 
en zijn inwoners, hoe ziet het welzijns- 
en zorglandschap er anno 2018 uit, 
wat zijn de socio-demografische 
en beleidsontwikkelingen waar we 
rekeningen mee moeten houden en 
welke trends en tendensen zullen deze 
ontwikkelingen mee beïnvloeden?

Verbindende oplossingen 
voor Brussel
Het verslagboek van deze dag kreeg 
niet voor niets de titel ‘Verbindende 
oplossingen’ mee. De oproep tot 
meer verbinding tussen mensen, 
tussen gebruikers en hulpverleners, 
tussen professionals onderling, tussen 
organisaties over de schotten van 
sectoren, erkenningen en taal heen en 
niet in het minst, verbinding tussen 
overheden, is de rode draad doorheen 
dit traject gebleken.

Wat zijn de ingrediënten om tot een nabije 
zorg te komen? Hoe een Brussels werkveld 
van nabijheidsdiensten waarborgen en 
ondersteunen? Hoe kunnen functies die 
nabijheid inhouden, vertrouwen herstel-
len en helend zijn voor het welzijn van de 
Brusselaar? Hoe zijn nabijheidsfuncties 
een schakel naar verdere hulpverlening of 
ondersteunend voor preventie, vroegde-
tectie en informele zorgvormen?

Intersectoraal samenwerken is vandaag 
een ingeburgerd begrip in het landschap 
van welzijn en zorg. In Brussel betekent dit 
samenwerken over sectoren en gemeen-
schappen heen. Hoe verbindingen leggen 
tussen sectoren, tussen de taalgemeen-
schappen en tussen organisaties, ten 
voordele van de Brusselaar en de cliënt? 
Hoe kunnen we daarin innovatief zijn?

Mensen zonder wettig verblijf, piepjonge 
nieuwkomers, niet-geregistreerde vol-
wassenen met een handicap of mensen 
die niet in het hokje passen. Hoe kunnen 
we de toegang tot zorg en hulpverlening 
waarborgen bij een zeer kwetsbare, maar 
omvangrijke groep Brusselaars?

Technisch gezien zitten we in een digitale 
stroomversnelling met volgens experten 
disruptieve gevolgen. Wat betekent deze 
digitale vlucht vooruit voor de welzijns- 
en zorgsector? We horen spreken over 
digitale hulpverlening, social design  tot 
een app om daklozen de weg te wijzen 
naar de dagelijkse warme maaltijd. Ingeni-
eurs gaan samenzitten met sociaal werkers 
en hulpverleners. Hoe ga je aan de slag om 
de baten te maximaliseren, de risico’s te 
beperken en de randvoorwaarden ervan 
te formuleren? Hoe kunnen welzijnsorga-
nisaties beter inzetten op digitalisering in 
functie van de cliënt? Hoe smart city en 
zorgzame stad laten samengaan?

Brussel bruist van de ontelbare initiatie-
ven van burgers van diverse komaf. Velen 
hebben raakvlakken met zorg en welzijn, 
detecteren snel nieuwe noden en vullen 
gaten in het aanbod, bv. zelforganisa-
ties die werken met jongeren uit kwets-
bare moslimgezinnen, het burgerplatform 
rond transmigranten of actiecomités van 
burgers rond schone lucht. Hoe comple-
mentair en ondersteunend werken vanuit 
de welzijns- en zorgsector? Hoe kan de 
welzijns- en zorgsector de brug maken met 
deze burgerinitiatieven?

De keiharde armoede, de zware multipro-
blematieken van de cliënten en de moei-
lijke beleidscontext in Brussel, maken het 
de professional op het werkveld niet 
gemakkelijk. Hoe een netwerk creëren 
dat deze helden van het veld kan dragen, 
burn-out en cynisme kan voorkomen en 
ervoor zorgen dat ze de waardering krijgen 
die ze verdienen?

Meer info: www.kenniscentrumwwz.be/ 
statengeneraal

Thematische werkgroepen bogen 
zich tijdens de Staten-Generaal 
over zes thema’s. Deze thema’s 
vormen ook een rode draad in de 
werking van het Kenniscentrum 
WWZ.



Buurtgerichte zorg 
Uit de focusgroepen en gesprekken 
over toegang tot zorg i.k.v. de Sta-
ten-Generaal, kwamen nabijheid en 
het lokale netwerk vaak naar voren 
als antwoord. Daarbij werd benadrukt 
hoe de buurt en de nabije omgeving 
het vertrekpunt  moet zijn omdat we 
zo beter kunnen inspelen op de reële 
vragen en noden van mensen en op 
maat oplossingen kunnen formule-
ren. De buurt laat daarbij toe om naar 
mensen toe te gaan, vindplaatsgericht 
te werken, om ook juist de noden 
van de meest kwetsbaren te kunnen 
onderkennen en ondersteunen. 

Buurtgerichte zorg is een organisatie-
model om aan iedereen in een buurt 
passende hulp en zorg aan te bieden. 
Want de buurt is de uitgelezen plek voor 
de organisatie van nabije zorg en onder-
steuning.  Visie en werkpraktijken hierover 
krijgen vorm, en het beleid heeft opnieuw 
meer aandacht voor een buurtgerichte 
benadering in welzijn en zorg. In het 
cahier 'Buurtgerichte Zorg' maken we een 
tussentijdse synthese van visie, praktijken 
en projecten buurtgerichte zorg in Brussel.
Voor een optimale toepassing en versprei-
ding  binnen het Brussels netwerk werd 
het cahier ook vertaald naar het Frans, 
met steun van Brusano en de drie GGC 
projecten (Zoom Seniors, SeniorSolidarte(it) 
en CitiSen).
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Sociale Kaart
www.desocialekaart.be is de website van de Vlaamse overheid waarin zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers van 
Vlaanderen en Brussel zijn opgenomen. Het Kenniscentrum WWZ werkt mee aan het Brusselse luik van de zorgvoor-
zieningen in de Sociale Kaart. Hiervoor werken we ook samen met Sociaal.brussels, het Huis voor Gezondheid en 
Home-Info. Meer info: www.kenniscentrumwwz.be/wegwijs

Brussels 
Zakboekje       

op maat
Het Brussels Zakboekje 2020 geeft een 
overzicht van ongeveer 3000 voorzie-
ningen of zorgverleners die - in de brede 
betekenis van het woord - sociale hulp 
of gezondheidszorg in het Nederlands 
aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het is een nuttige informatiebron 
om wegwijs te raken in de soms complexe 
Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

De Brusselse organisaties uit de Sociale 
Kaart worden via een applicatie gesor-
teerd; eerst op de rubrieken per sector en 
daarna alfabetisch om te worden omgezet 
naar een bestand waarvan een gedrukte 
gids wordt gemaakt.

Het Zakboekje op maat
Werkt uw organisatie liever met een 
zakboekje op maat, met een selectie 
van sectoren en/of gemeenten? 
Neem dan contact met ons op via 
e-mail: soka@kenniscentrumwwz.be 
of telefonisch 02/414 15 85. Graag 
bekijken we samen met jullie de 
mogelijkheden.

"Ageing in place leert dat ouderen 
enkel zelfstandig kunnen blijven wonen 
als dat in goede omstandigheden 
gebeurt, met een aangepast aanbod van 
diensten, en op maat van individuele 
behoeften. Hoe dat best georganiseerd 
wordt, willen we al doende leren. We 
volgen vier jaar drie projecten in drie 
verschillende buurten."
k Gaëlle Amerijckx, Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn in Brussel

“Je kan hier zomaar binnen-
stappen, iets vragen, even 
blijven en een koffie drinken. 
Mensen krijgen hulp bij het in-
vullen van hun belastingbrief,
een aanvraag voor een sociale 
woning, een oplossing voor buren 
die hun vuilzak voor andermans deur 
zetten, enzovoort. Wie we niet kunnen 
helpen, zetten we op weg naar o.a. 
het OCMW, de mutualiteit of het 
CAW. Zo verlagen we de
drempel naar professionele 
diensten” 
f Het Begijnenhuis Molenbeek

“Uit gesprekken met buurtbewoners bleek 
de nood aan een plek waar kinderen rustig 
hun huiswerk kunnen maken. Zo kregen we 
contact met Marokkaanse mama’s. Toen 
we hen vroegen of ze wilden meewerken 
aan een zorgzame wijk, antwoordden ze 
‘maar wij kunnen niets’. Eens ze de kans 
kregen hun talenten te ontdekken, steeg hun 
zelfvertrouwen. Ze helpen nu senioren in de 
buurt.”
f LDC het Anker, Brussel centrum

“We gaan niet alle problemen uit de wereld 
kunnen helpen, maar ik geloof wel heel sterk 
in de kracht van verbinding en contacten 
tussen gemeenschappen en organisaties. 
Dat er iemand is die zegt: ‘Weet je, in 
jouw buurt zijn partners met wie je samen 
sterker staat’. Zonder die verbindende rol is 
buurtgericht werken een loos begrip.” 
k Sonja de Clerck, CitiSen, Schaarbeek

“Alles begint bij detectie en persoonlijk 
contact. Werven doe je niet met foldertjes, 
wel door een vertrouwensrelatie op te 
bouwen. Neem bijvoorbeeld de apothekeres 
die signaleert dat zij Mohammed al lang niet 
meer zag. Een zorgambassadeur gaat naar 
hem thuis, stelt zich voor en vraagt of alles 
oké is en of hij misschien iets nodig heeft.”  
f Cultuursensitieve zorgambassadeurs EVA bxl

"Niet elke oudere is zomaar ontvankelijk voor 
om het even welke hulp. Zeker als het gaat 
om erg kwetsbare mensen, moet je eerst hun 
vertrouwen winnen. Daarbij kan vrijwilligerswerk 
een belangrijke rol spelen. Want ook vrijwilligers 
halen kracht uit wat ze doen.” 
k Solenne Gougnaud, SeniorSolidariteit, Etterbeek

“Brussel is een complexe stad, 
met veel bestuurlijke niveaus: 
VGC, GGC, Cocof, de gemeenten… 
Er is een gebrek aan één lijn. 
Het voordeel is dat er vrijheid 
ontstaat om lokaal initiatieven te 
nemen. Buurtgerichte initiatieven 
groeien dan ook vaak van 
onderuit.” 
k Magda Priem, Viva! OCMW Jette
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Zorgzame buurten
“Een zorgzame buurt wordt gezien als 
het verlengde van een warme thuisom-
geving. Als entiteit waar nabijheid, ont-
moeting, samenhorigheid en solidariteit 
evident hun plaats krijgen, waar mensen 
als vanzelfsprekend aandacht en zorg 
dragen voor elkaar en waar ook zorg-
behoevenden een volwaardige plaats 
krijgen dankzij een aangepaste woon- en 
leefomgeving en een variatie aan woon- 
en zorgvormen en toegankelijke diensten 
en voorzieningen. Een zorgzame buurt 
biedt iedereen de kans en de mogelijk-
heid om een actieve rol in de samenle-
ving te blijven opnemen, naar buiten te 
treden, elkaar te ontmoeten, maar ook 
in contact en interactie te treden met de 
gemeenschap, zowel jong als oud. Aldus 
beschouwd is een zorgzame buurt een 
maatstaf die de leefbaarheid van een wijk 
voor iedereen – in het bijzonder ouderen 
en zorgbehoevenden - aftoetst.” Zo staat 
het in de inspiratienota Zorgzame Buurten 
van voormalig minister Vandeurzen waar 
we actief aan meewerkten. 

In maart 2019 organiseerden we in zijn 
opdracht en samen met het Vlaams  Agent-
schap Zorg en Gezondheid een druk bijge-
woonde Inspiratiedag over het thema. 

"Fijn panelgesprek, met goede inzichten, 
verheldering; helaas niet altijd 
realistische /realiseerbare voorstellen."

Verhelderende inzichten, leerrijke erva-
ringen, pittige beschouwingen en inspire-
rende praktijken passeerden de revue. 

"Ik was blij verrast dat het thema 
zorgzame buurten zo open getrokken 
werd en het niet enkel een verhaal van 
ouderenzorg bleef."

De scope beperkte zich niet tot de oude-
renzorg, maar er werd breed gekeken naar 
de samenhang tussen wonen, welzijn en 
zorg over leeftijden en levensdomeinen 
heen. Tijdens de inspiratiedag zorgzame 
buurten kwamen 9 thema's aan bod:
• Buurtanalyse en buurtactieplan
• Co-creatie
• Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
• Wonen met zorg
• Detectie en toeleiding
• Belang van ruimtelijk ordening
• Bottom-up
• Inzet van technologie en digitale tools
• Samenspel in diversiteit

"Het was een boeiende, inspirerende 
dag. De themasessies wakkerden verder 
mijn motivatie aan."

Meer info: www.zorg-en-gezondheid.be/
inspiratiedag-zorgzame-buurten

Veilige ont-moetingen in Den Teirling

De Vlaamse Gemeenschap heeft in Brussel 
een lange traditie van buurtwerkingen en 
kleinschalige initiatieven, dicht bij (kwets-
bare) mensen. Daar mogen we best trots 
op zijn. Steeds meer worden deze ‘plekken 
van vertrouwen’ ook door Franstalige 
collega’s gezien en erkend als onmisbare 
schakels. 

Zo ook Den Teirling in Elsene dat dit jaar 
zijn 20-jarig bestaan vierde.  Al twee 
decennia lang is Den Teirling een uniek 
ontmoetings- en activiteitencentrum voor 
mensen die psychisch kwetsbaar zijn. 
Deze mijlpaal was voor hen een uitgelezen 
moment om hun werking aan een breed 
en diepgaand onderzoek te onderwerpen. 

Ze kozen ervoor om zich daarbij metho-
dologisch te laten begeleiden door het 
Kenniscentrum WWZ. Aan de hand van 
focusgroepen met doelgroepleden, mede-
werkers, partnerorganisaties en experten 
schetsen we in het  rapport ‘Wat maakt 
Den Teirling, Den Teirling?’ het portret 
van een centrum dat zijn ambitie om 
mensen met een (chronische) psychische 
kwetsbaarheid een plek van rust, warmte 
en ontmoeting te bieden, zeker waar-
maakt. Er zijn veel metaforen waarmee je 
Den Teirling kan omschrijven: een veilige 
haven, een warm nest, een huis met veel 
kamers, een plek om te ont-moeten…  

Meer info: www.denteirling.brussels/cahier 

9 Kenniscentrum WWZ vzw • Rondleiding 2020 • digitalisering

Met behulp van de subsidies via Be-di-
gital van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest werd in 2019 het project 
‘Senioren van het BuurtPensioen gaan 
digitaal met de applicatie Solidare-it!’ 
uitgevoerd.  

De doelstellingen van het project waren:  

1. Dichten van de digitale kloof: veel 
ouderen zijn momenteel niet of zeer 
beperkt bekend met de computer en 
digitale tools. We wilden ouderen ver-
trouwd maken met de digitale wereld, 
met het platform Solidare-it! en daarmee 
hun zelfredzaamheid verhogen. 

2. Innoveren van de administratie van 
het BuurtPensioen. Alle uitwisselingen 
rond wederzijdse hulp zullen nu digitaal 
worden bijgehouden. 

3. Het ledennetwerk van het BuurtPen-
sioen verbreden. Er zijn vele mensen 
aanwezig op het Solidare-it!-platform 
die nog geen deel uitmaken van het 
BuurtPensioen. Het zijn individuen die 
in de buurt wonen van de ouderen in 

het netwerk én openstaan voor het ver-
groten van burensolidariteit. De ideale 
voedingsbodem voor nieuwe uitwisse-
lingen van hulp tussen ouderen in het 
netwerk en mensen daarbuiten. 

Vandaag staat er in elke antenne 
een computer, is er een algemene 
gewenning en evidentie ontstaan over 
het feit dat het BuurtPensioen met 
Solidare-it! werkt.

Het heeft veel tijd gekost om de funda-
menten te leggen voor dit project. De 
nood aan doorgedreven individuele bege-
leiding, herhaling en motivatie voor onze 
ouderen bleek diep nodig. Velen hadden 
nog nooit met een computer gewerkt en 
het was dan ook echt beginnen vanaf de 
basis. Wij hebben onze verwachtingen 
en doelstellingen op basis daarvan wel 
moeten bijsturen. 

Toch heeft het project heel wat verande-
ringen teweeg gebracht. Het integreren 
van Solidare-it! binnen het BuurtPensioen 

heeft gezorgd voor het bijbrengen van 
digitale vaardigheden aan senioren, voor 
een efficiëntere administratie en moni-
toring van de werking.  In het begin van 
de projectperiode zijn we gestart met een 
publiek dat digitaal ongeletterd was en 
hier ook niet per se voor openstond. Een 
computer in de antenne was ondenkbaar. 

Vandaag staat er in elke antenne een 
computer en is er een algemene gewen-
ning en evidentie ontstaan over het 
feit dat het BuurtPensioen met Solida-
re-it! werkt. De vrijwillige coördinatoren 
houden hun administratie bij met het 
programma terwijl zij hiervoor nog nooit 
met de computer hadden gewerkt. Vijftig 
andere ouderen volgden opleidingen 
over digitale vaardigheden. Het project 
heeft de interne werking van het Buurt- 
Pensioen een stuk geïnnoveerd. Onze 

timebanking staat op punt, de linken die 
mensen kunnen leggen zijn vergemakke-
lijkt, een grotere groep ouderen spreekt en 
werkt met digitale tools.  

De vrijwillige coördinatoren houden hun 
administratie bij met het programma, 
terwijl zij hiervoor nog nooit met 
de computer hadden gewerkt, en 50 
andere ouderen hebben opleidingen 
digitale vaardigheden gevolgd.

We merken dat we met BeDigital nu pas 
op kruissnelheid beginnen komen. De 
doorgedreven inspanningen van individu-
ele begeleidingen in 2019 beginnen hun 
vruchten af te werpen. In 2020 zullen wij 
een stap verder gaan.

‘Senioren van het BuurtPensioen 
gaan digitaal met de applicatie 
Solidare-it!’
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Bloemenactie
Ook de bloemenactie ter gelegen-
heid van de seniorendag was weer 
een voltreffer. Het was weliswaar 
een heuse regendag, maar onze 
glimlach was nooit ver weg!

Het Buurtpensioen werd een vzw
In de herfst van 2019 stelden we de 
statuten op van de nieuwe vzw. Een 
belangrijke stap in de richting van verzelf-
standiging! En eind 2019 was het zover: 
Het BuurtPensioen vzw was geboren! 
In 2020 gaan we verder met de uitrol van 
de nieuwe vzw.  

Tijdens deze COVID-periode 
focusten de burenhulpnetwerken 
van Het BuurtPensioen zich op 3 
hoofdtaken:
1. De telefooncirkels: mensen belden 

elkaar regelmatig en controleerden of 
alles goed ging.

2. Er werden boodschappen gedaan 
voor de ouderen in de buurt. 

3. In samenwerking met CollectMet 
werden pakjes groenten en fruit uit-
gedeeld. 

Het was een periode waarbij we de 
samenwerking met de gemeentes konden 
versterken. Er werden ook nieuwe partner-
schappen aangegaan.  

We stimuleerden en ondersteunden onze 
deelnemers door verhalen te publiceren, film-
pjes te delen en postkaarten te versturen.

5

6
7

Het BuurtPensioen legde een 
belangrijke weg af om de toekomst 
uit te stippelen van de organisatie. 
We begonnen 2019 met 10 burenhulp- 
antennes waarvan het aantal deelnemers 
stelselmatig groeide. 

Tussenin blijven we de netwerken 
ondersteunen en organiseren we 
regelmatig opleidingen. 

We hielpen onze deelnemers bij het 
opzetten van basiscommunicatie via 
hun gsm en smartphone. Voorbeeld: het 
gebruik van Whatsapp, Skype en foto’s 
nemen en klasseren.  De vraag hiernaar 
was bijzonder groot!

Tegen de zomer startten we een werkgroep om het beleidsplan te ontwikkelen.

Solidare-IT

Eén van onze doelstellingen, begin 2019, was de uit-
wisselingen in de netwerken nauwkeuriger te kunnen 
opvolgen. Hiervoor introduceerden we het digitale 
registratiesysteem van Solidare-IT. Het Solidare- 
IT-platform verbindt degenen die een dienst nodig 
hebben en degenen die deze leveren. We ontwikkel-
den een praktische en gebruiksvriendelijke handlei-
ding en bijhorende filmpjes om de coördinatoren van 
de netwerken te ondersteunen in dit nieuwe systeem. 

• We vertrokken hierbij vanuit de basis: 
wat is de beleving en wat zijn de ver-
wachtingen van de coördinatoren in 
de burenhulpnetwerken? Hoe staan 
onze partners en gemeenten tegen-
over onze diensten? 

• We maakten gebruik van de uitkom-
sten van de omgevingsanalyse gemaakt 
door het Kenniscentrum WWZ vzw. 

• Samen met de Christelijke Mutualiteit 
en onze partners in de wijken legden 
we de eerste stenen van onze strate-
gische doelstellingen.  

• De nadruk lag op de omschrijving van 
basiscriteria voor de burenhulpnet-
werken, de vorming van deelnemers 
om hen te versterken in hun relatie 
tot hun buren, de verdere ontwikke-
ling van de netwerken in Brussel en 
de opstart in Vlaanderen. Deze doelen 
werden vertaald tot operationele 
doelstellingen.

• We stonden natuurlijk ook stil bij de 
financiering van dit alles.

1

2

3

4

Het BuurtPensioen

Meer info: www.buurtpensioen.be
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Samen zoeken naar verbinding  
in superdivers Brussel
De Brusselse complexiteit, de veelheid 
aan sectoren en voorzieningen en de 
verschillende zorgsystemen vragen om 
een Brussel-eigen aanpak die samen-
werking over de grenzen van sectoren, 
bevoegdheidsniveaus en gemeen-
schappen heen stimuleert en hono-
reert. Dit pleidooi weerklonk duidelijk 
tijdens de Staten-Generaal en krijgt 
ook steeds meer gehoor bij partner-
organisaties  in andere sectoren en bij 
de andere gemeenschappen die, net 
als wijzelf overtuigd zijn van de kracht 
van verbinding. 

van Turkse origine. Het duurde tot haar 
21ste voor de diagnose autisme gesteld 
werd. 

Eerst wilden haar ouders niet naar de 
hulpverlening gaan vanwege schaamte en 
taboe, daarna volgde een lange weg van 
verkeerde interpretaties en foute diagno-
ses bij verschillende hulpverleners. Birsen: 
‘Mijn psychiater dacht dat ik verwend was. 
Omdat ik moeilijk eet. Volgens mij dacht 
hij: ‘Die Turken verwennen hun kinderen.’
In de namiddag organiseerden we work-
shops, waar een aantal casussen aan de 
hand van de personae werden besproken. 
We discussieerden  over de verschillende 
kruispunten en uitsluitingsmechanis-
men (taal, armoede, migratieachtergrond, 
woonsituatie, …) en hoe je hiermee om 
kan gaan. 

We bespraken drempels tot zorg voor 
mensen met een migratieachtergrond, 
enkele tips die hier uit kwamen: 

• Let op toegankelijk taalgebruik: 
geen vakjargon. 

• Ga er niet van uit dat mensen de 
procedures kennen.

• Durf door te vragen als 
hulpverlener. 

• Ga niet uit van 'een cultuur', maar 
benader elke cliënt als een unieke 
persoon.  

• Bouw vertrouwen op met je 
cliënteel en neem de nodige tijd.

Intersectorale netwerkdagen 
Dat Brussel divers is, is een open deur 
intrappen. De inwoners van deze stad 
hebben een rijkdom aan talen, culturen, 
achtergronden, levensvisies, mogelijkhe-
den en kwetsbaarheden. Het is niet altijd 
makkelijk al deze verschillen een plaats te 
geven. Daarom organiseerden we 2 inter-
sectorale netwerkdagen met als centraal 
thema diversiteit. 

Kuren in Kuregem
Op 20 juni vond het eerste netwerkmo-
ment plaats in de vorm van een interac-
tieve wandeling in de superdiverse buurt 
Kuregem. “Kuren” is een oud Brussels 
woord dat “kijken” betekent. 
Frank Meys nam ons mee door de buurt 
en leerde ons hoe we de buurt moeten 
lezen en over de rol van soft structures in 
de wijk: informele ontmoetingsplekken en 
netwerken. Om die sociale netwerken te 
leren kennen, moet je de straat opgaan. 
Wie woont, leeft en werkt er in de wijk? 
Kuregem is een wijk waar mensen over het 
algemeen niet langdurig blijven wonen. 
Deze nieuwkomers gaan vaak niet naar 
officiële instanties of hulpverleners, maar 
gaan te rade bij vrienden, mensen die ze 
kennen van op café of in de kerk... We wan-

delden langs winkels, kerken en bedrijfjes 
op zoek naar aanwijzingen om deze net-
werken op te kunnen sporen. We spraken 
ook met de wijkantenne en met lokaal 
dienstencentrum Cosmos en leerden hoe 
zij de buurtbewoners weten te bereiken. 
Al wandelend was er ook voldoende tijd 
om te netwerken. 

Wil je meer weten over buurtgerichte 
zorg en het bereiken van mensen met 
een migratieachtergrond? 
Lees de cahiers ‘Buurtgerichte Zorg’ 
en ‘Diversiteit in de Brusselse Zorg-en 
Welzijnssector'

Op het kruispunt  
van handicap en migratie
Net zoals bij andere bevolkingsgroepen 
hebben veel mensen met een migratieach-
tergrond ook een handicap. Hoe ga je om 
met personen die op verschillende kruis-
punten tegelijkertijd staan, waar geef je 
voorrang aan?

"Hebben we een Brusselse Birsen?"

Dit was de insteek van de netwerkdag 
met als thema 'handicap en migratie'. die 
we samen met het Agentschap Integratie 
en Inburgering – BON op 22 november 
organiseerden. Onze centrale gastspreker 
Birsen Başar kwam vertellen hoe zij het 
ervaart om autisme te hebben als persoon 

Inspiria 
Doeners en denkers in welzijn en zorg…  
de ambitie van het Kenniscentrum WWZ 
is om beide bij elkaar te brengen. De 
denktank Inspiria organiseert verdiepende 
reflectie over relevante beleidthema’s die 
intersectorale oplossingen vragen. 

In 2019 kunnen we voor Inspiria vooral 
spreken van een ‘post-Staten-Generaal-
jaar’. De eerste bijeenkomst stond in het 
teken van 'Brussel–1–plan', een pleidooi 
om over de gemeenschappen heen een 
welzijnsbeleid voor Brussel uit te werken, 
omdat dit zoveel bijval had gekregen 
tijdens de Staten-Generaal. Inspiria deed 
een denkoefening rond de bouwstenen 
van dit idee. Op zijn beurt nam het 
Kenniscentrum WWZ deze bouwstenen 
mee in de dialoog met de overheid, 
Zorgnet-Icuro, Ars Collaborandi, BruZEL…

In het kader van “verbindende oplossingen 
voor Brussel” kreeg de groep in een 
tweede bijeenkomst een toelichting 
over de beleidsintenties van Cocof en 
GGC aangaande de organisatie van de 
eerstelijnszorg. Het Observatorium voor 
Welzijn en Gezondheid bracht ook de 
voorstelling van het onderzoek rond 
de hervorming binnen de geestelijke 
gezondheidszorg, de Psy 107 in Brussel. 

Ook de “Open Inspiria” van 18 september 
was een voortbouwen op de Staten-Ge-
neraal en verbond een 70-tal aanwezigen 
rond het thema “Psychische kwetsbaar-
heid een plaats geven in de brede welzijns-
sector.” 

Eind 2019 werden er conclusies getrokken 
wat betreft de werking van Inspiria, zowel 
inhoudelijk als praktisch (deelnemers en 
format). We stelden een aantal knelpunten 
vast. Ondanks de vele goede wil is het niet 
eenvoudig om “terreinwerkers” aan boord 
te houden. We vroegen ons finaal ook af of 
we na twee jaar niet een aantal mensen 
‘missen’. Daarom wordt in 2020 een nieuwe 
manier van werken opgezet waarbij in 
kleinere werkgroepen kan gewerkt worden 
en andere of specifiekere expertise kan 
uitgenodigd worden. En het eerste thema 
voor 2020 in kleinere werkgroep wordt: 
“hybridisering van Welzijn en Zorg”.

Meer info: www.kenniscentrumwwz.be/
intersectorale-reflectiegroep-inspiria

Wil je meer weten over het 
Kruispuntdenken en hoe je 
uitsluiting en discriminatie op de 
werkvloer kunt verminderen?  

Volg de vorming 'Kruispuntdenken in de 
Praktijk'. Ze bestaat uit 2 halve dagen: we 
nemen het kruispuntdenken-model onder 
de loep en bekijken de maatschappelijke 
gevolgen van bepaalde denkpatronen. We 
leren hoe je een bredere kijk kan krijgen 
op de superdiverse realiteit, blinde vlekken 
kunt vermijden en op welk kruispunt je 
zelf staat. Aan de hand van concrete 
casussen analyseren we welke dimensies, 
privileges en uitsluitingsmechanismen 
een rol spelen. Ook bekijken we de eigen 
organisatie vanuit de bril van het kruis-
puntdenken: wat is de situatie in jouw 
organisatie en wat kun je doen om deze 
te verbeteren?

De vorming wordt begeleid door het 
Agentschap Integratie en Inburgering  
BON en het Kenniscentrum WWZ.

Meer info: www.kenniscentrumwwz.be/
kruispuntdenken-de-praktijk

Je kan de vorming 'Kruispuntdenken 
in de Praktijk' boeken voor jouw 
organisatie! 

Contact
Cynthia van Thiel 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be 
02 413 01 48
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Met Ars Collaborandi 
– de kunst van het samenwerken – inten-
sifiëren we de samenwerkingen over de 
taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Dit 
intracommunautair samenwerkingsver-
band tussen ondersteuningsorganisaties 
van de Vlaamse Gemeenschap, Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie 
(GGC) en Franse Gemeenschapscommissie 
(Cocof) werd eind 2018 geïnitieerd, met als 
partners:

• het Kenniscentrum WWZ, het Huis voor 
Gezondheid en het Brussels Overleg 
Thuiszorg (Vlaamse Gemeenschap)

• het Centrum voor Maatschappelijke 
Documentatie en Coördinatie, het 
Observatorium voor Gezondheid en 
Welzijn van Brussel en Brusano (GGC)

• le Centre Bruxellois de Coordination 
Sociopolitique (CBCS) (Cocof)

Tijdens het verkiezingsjaar 2019 stonden 
de samenkomsten van Ars Collaborandi in 
het teken van de bespreking van de krijtlij-
nen van regeerakkoorden  en beleidsnota’s. 
We stelden samen vast dat de Brusselse 
overheden een geïntegreerde en buurtge-

richte aanpak van welzijn en zorg voorop-
stellen en evenals Vlaanderen kiezen voor 
een hervorming van de eerstelijnszorg en 
een sterkere rol van de lokale besturen in 
het sociale beleid.  Een meer territoriale en 
transversale aanpak moet de toegang tot 
zorg en gezondheid voor Brusselaars waar-
borgen. Hiervoor wordt een gezamenlijke 
Brusselse programmatie vooropgesteld. 
Dit zijn ambities die ons als muziek in de 
oren klinken, maar waar de afstemming 
met het Vlaams beleid een grote onbe-
kende blijft. Met Ars Collaborandi namen 
we alvast het voortouw en stelden we het 
partnerschap als werkgroep voor de pro-
grammatiestudie voor aan de Brusselse 
minister voor gezondheid Alain Maron 
en zijn Nederlandstalige collega Elke van 
Den Brandt. Verder werken we samen aan 
een gezamenlijk cahier ‘Welzijn en zorg 
in Brussel uitgelegd’:  hoe zijn we in de 
huidige situatie van institutionele com-
plexiteit beland? Hoe zijn de bevoegdhe-
den verdeeld over het federale, regionale 
en lokale niveau?  Welke gevolgen heeft 
dit voor de organisatie van welzijn en 
zorg? En waar zijn goede voorbeelden te 
vinden van praktijken die deze bevoegd-
heidsgrenzen weten te overbruggen?    
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Brussel-eigen oplossingen  

”Vlaanderen laat Brussel niet los”. Het is 
een veelgehoorde slagzin waarmee de 
Vlaamse regering zijn ambitie voor zijn 
hoofdstad toont. Maar wat betekent het 
om Brussel vast te houden? 

Enerzijds kiest de Vlaamse regering er 
voor om 5% van zijn gemeenschapsuitga-
ven te spenderen aan Brussel via de zoge-
noemde Brusselnorm. Het impliceert  ook 
dat Vlaamse decreten aangaande gemeen-
schapsmateries ook van toepassing zijn in 
Brussel. Maar in de uitvoering ervan knelt 
de schoen soms. 

Veel decreten worden geschreven vanuit 
een Vlaamse bril, voor een Vlaamse demo-
grafie en een Vlaamse organisatie van wel-
zijn en gezondheid. Een copy-paste toe-
passing in Brussel lukt niet en daardoor 
dreigen sommige groepen uit de boot te 
vallen. Vaak omdat deze mensen niet aan 
de juiste voorwaarden voldoen, of gewoon 
het systeem niet begrijpen. Ook voor hulp-
verleners is het geen sinecure om de orga-
nisatie van Welzijn en Zorg in Brussel te 
begrijpen.

Dit was een veel gehoord signaal op de 
Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel. 
De kwetsbare Brusselaar (en zijn hulpver-
lener) heeft geen nood aan een supercom-
plex kluwen van overheden, organisaties, 
regels... Hij wil ‘gewoon’ een duidelijk hulp-
traject. En daar moeten zowel overheden 
als organisaties aan werken. 

Op de Staten-Generaal Welzijn en Zorg 
werd de nood aan een Vlaams Brus-
sel-decreet voor Welzijn en Zorg geuit. 
Dit decreet zou de krijtlijnen moeten uit-
tekenen voor een op maat gemaakt wel-
zijns- en zorgsysteem voor de Brusselaar, 
volgens een overlegmodel dat aansluiting 
zoekt bij de opties van de andere gemeen-
schappen en dat daarbij rekening houdt 
met de belendende gewestmateries.

Na de Staten-Generaal zijn we met part-
ners uit het werkveld alsook beleidsma-
kers in overleg gegaan om ons idee van 
een Vlaams Brusseldecreet voor welzijn en 
zorg verder te verfijnen. We hebben ook 
een brede communicatie uitgestuurd naar 
alle Nederlandstalige Brusselse verkozenen 
alsook Brusselse verkozenen in het Vlaams 
parlement. 

In het voorjaar van 2019 werden we ook 
benaderd door Zorgnet-Icuro om een ver-
kennende oefening te doen met Brusselse 
stakeholders aangaande de toekomst van 
de Vlaams erkende zorg en gezondheid in 
de hoofdstad. Dit traject bestond uit een 
15-tal diepte-interviews die werden ver-
werkt tot een aanbevelingenrapport dat 
werd afgeleverd aan Zorgnet-Icuro. 

Daarnaast werden wij samen met het Huis 
voor Gezondheid gevraagd om een work-
shop te organiseren op het Zorg-aan-zet-
festival dat zij op 9 mei 2019 organiseer-
den naar aanleiding van de verkiezingen. 

Eerstelijnszones
Vlaanderen wil de eerstelijnszorg stroomlijnen 
door een betere lokale samenwerking in 60 eer-
stelijnszones. Brussel is er daar één van. Om de 
samenwerking met de GGC en de gemeenten 
niet te bemoeilijken kozen de Brusselse partners 
er voor om het hele Brusselse grondgebied als 
één eerstelijnszone  te zien. De Brusselse eerste-
lijnszone BruZEL wordt aangestuurd door een 
Zorgraad waarin verschillende clusters vertegen-
woordigd zijn (gezondheidszorg, welzijn, man-
telzorg, …) en bestaat uit 26 vertegenwoordigers 
van de verschillende eerstelijnsdisciplines. De 
zorgraad diende eind 2019 een eerste strategisch 
plan in voor 1,5 jaar, opgebouwd rond  4 strate-
gische doelstellingen: buurtgerichte zorg; kwets-
bare burgers ondersteunen; aanbod ontsluiten 
en zorgverleners tools geven en (elektrische) 
gegevensdeling stimuleren. 

Het Kenniscentrum WWZ was van meet af aan 
pleitbezorger van een sterke welzijnspoot binnen 
de hervorming van de eerstelijnszorg  en zetelt 
als optionele, maar geëngageerde partner in de 
Zorgraad. Onze brede, intersectorale kijk op de 
welzijnssector, de relatie met de basisvoorzienin-
gen, de opgebouwde kennis en expertise aan-
gaande buurtgerichte zorg, de contacten met de 
andere gemeenschappen...  beschouwen we als 
een meerwaarde voor de toekomstige Zorgraad. 
We zien onze deelname niet als vertegenwoordi-
ging van een bepaalde sector, beroepsgroep of 
voorziening, wel als onafhankelijke belangenbe-
hartiger van de kwetsbare burger in het streven 
naar meer toegankelijke zorg en ondersteuning 
in Brussel.

‘Brussel in beeld’
Op 6 maart 2020 opende de foto- 
tentoonstelling ‘Brussel in beeld’ in 
het Huis van de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 

Brusselaars worden vaak op een hoopje 
gesmeten door de macht van de getal-
len: “Vier op tien heeft een psychische 
kwetsbaarheid” of “meer dan 30% van 
de Brusselaars leeft onder de armoe-
derisicogrens”. Maar wat zeggen deze 
cijfers voor de individuele beleving van 
de inwoners van dit gewest? En welke 
impact hebben de acties, samenwer-
kingen, projecten en beleidskeuzes die 
vaak voortvloeien uit deze cijfers op 
het leven van de individuele burger?

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg 
vindt het belangrijk om een gezicht én 
stem te geven aan de Brusselaar. Foto-
grafen Bart Dewaele, Jan Van Bostrae-
ten, Raisa Vandamme, Virginie Schreyen 
en Els Wuyts en filmmaker Frank Tie-
rens werkten in opdracht van het Ken-
niscentrum WWZ voor uiteenlopende 
projecten en publicaties. Zij brachten 
die Brusselaars in beeld. De foto’s en 
video’s tonen Brussel in al zijn verschei-
denheid opdat we niet vergeten dat we 
het voor echte mensen doen.



Kijkstages 2019

Beoordeling: 4,48/5

160 deelnemers
77 ontvangende diensten van

52 organisaties uit 

12 sectoren

Wat deed ik:
• huisbezoek winteropvang
• zangkoor
• intervisies
• hippotherapie
• groepswandeling met residenten
• teammeeting
• ...

Wat is bijgebleven 
na mijn bezoek:

"Je hebt een beter idee van hoe hun 
werking is en hoe de leefsfeer er is. Zo 
kan je ook beter inschatten of iemand 
die je wil doorverwijzen er zou passen 
of niet."
, bij CAW Brussel - Albatros

"Je kan zelf zien hoe ze werken, wie 
hun cliënten zijn. Ik vind dit altijd een 
meerwaarde wanneer ik info moet 
doorgeven aan mijn eigen cliënten. Je 
kan meer info doorgeven dan enkel 
hetgeen je gevonden hebt op de website 
of hebt doorgekregen via mail of een 
telefoontje."
, bij het CGG Brussel

"Het is zeker interessant om een 
Franstalige organisatie te leren kennen 
want de NL hulpverlening en FR 
hulpverlening kunnen heel verschillend 
zijn. Een andere manier van werken 
kan nieuwe ideeën en inspiratie geven 
alsook de mogelijkheid om kritisch te 
reflecteren over je eigen werking en 
organisatie."
, bij de Straatverplegers

Via kijkstages willen we hulpverleners 
stimuleren om bij elkaar op bezoek te 
gaan. Een matchingsysteem linkt een 
hulpverlener aan een andere organisatie. 
Zij krijgen dan een periode de tijd om een 
bezoek van één dag of een halve dag te 
regelen. Het Kenniscentrum WWZ startte 
in 2019 de samenwerking met Bru-Stars. 
Meer info: www.bijeenander.brussels

40 geestelijke gezondheidzorg
36 personen met een handicap
27 kinderen en jongeren
57 andere: 
• dak- en thuislozen
• algemeen welzijn
• onderwijs
• lokale dienstencentra
• gezondheid
• asiel en migratie
• sociale economie
• thuiszorg
• ouderenzorg

35%

39%

26%
Franstalig
Nederlandstalig
Tweetalig
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Congres over kinderarmoede
“Ik ben niet arm, mijn ouders zijn 
arm”, vertelde een leerling van de 
lagere school in Parklands. Het bezoek 
kaderde in het congres Child poverty 
in Western Cities, waar collega 
Rebecca Thys in het Engelse Leeds 
met Europese collega’s expertise 
uitwisselde over kinderarmoede.

Onzichtbaren zichtbaar maken
Hoe (over)leven Brusselse gezinnen in zeer precaire situaties?
Het feit dat in Brussel één op vier kinderen 
opgroeit in gezin zonder inkomen is al lang 
geen nieuws meer. Achter dit cijfer, dat 
gevat wordt onder de noemer ‘armoede’, 
gaat een realiteit schuil die veel gelaagder 
is dan inkomen of geldgebrek.
Armoede gaat om een samenspel tussen 
persoonlijke en maatschappelijke factoren 
die sociale uitsluiting veroorzaken, met 
onvoldoende toegang tot inkomen, werk, 
opleiding, gezondheid, huisvesting, en 
maatschappelijke participatie tot gevolg.

Sociale uitsluiting is een nijpend en 
blijvend probleem in Brussel. Mensen 
zonder wettig verblijf, dak- en thuis-
loze gezinnen of multiprobleemgezinnen 
zitten op dat vlak in de meest kwetsbare 
situatie. Deze vaststelling is ook de Brus-
selse hulpverleners niet ontgaan. Ook zij 
worden steeds vaker geconfronteerd met 
een (groeiende) groep van kinderen en 
hun ouders die in zeer precaire en soms 
mensonwaardige situaties (over)leven. 

Onderzoek naar een ‘vergeten’ groep

Om beter tegemoet te kunnen komen aan 
hun noden, en de eerstelijnswerkers te 
versterken in het ondersteunen van deze 
gezinnen, startte Inclusief Brussel (Ken-

niscentrum WWZ, CAW Brussel, Samenle-
vingsopbouw Brussel en Brussels Platform 
tegen Armoede) samen met Kind en Gezin 
een onderzoek naar deze vaak ‘vergeten’ 
groep. 

Welke hefbomen kunnen welzijns-
werkers inzetten om kwetsbare 
gezinnen beter te ondersteunen? 

Samen met terreinorganisaties, kwets-
bare gezinnen en informele spelers wordt 
onderzocht hoe Brusselse gezinnen in zeer 
precaire leefomstandigheden (over)leven 
en welke hefbomen door welzijnswerkers 
kunnen worden ingezet om hen beter te 
ondersteunen.
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Zelforganisaties uit de schaduw 
Burgerinitiatieven van mensen met 
een migratie-achtergrond zijn onmisbare 
schakels in het Brusselse welzijnsland-
schap. Het wantrouwen in het etnisch-cul-
tureel middenveld getuigt van onwetend-
heid, zo stellen de auteurs van het boek  
'Sociaal Schaduwwerk'. Hiervan zijn we, 
evenals heel wat deelnemers aan de stu-
diedag 'Sociaal Schaduwwerk' meer dan 
ooit overtuigd, en wel hierom:

• zelforganisaties spelen een belangrijke 
rol in het integratieproces van nieuw-
komers

• het zijn schoolvoorbeelden van infor-
mele ondersteuningsnetwerken, en een 
belangrijke schakel in de vermaatschap-
pelijking van de zorg

• burgerinitiatieven van mensen met 
een migratieachtergrond zijn belang-
rijke actoren in de sociale cohesie, ze 
bouwen mee aan de buurt, de stad en 
de samenleving

• hun engagement en inzet voor hun 
medeburgers getuigt van actief burger-
schap en is essentieel in een gezonde 
democratie.
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"'Sociaal Schaduwwerk’ is een schoolvoorbeeld om kennis op te 
bouwen in een superdiverse context."
k Bea Van Robaeys, docent sociaal werk en onderzoeker aan het 
expertisecentrum voor krachtgericht sociaal werk van de Karel de 
Grote Hogeschool 

“De vrees voor segregatie bij informele spelers klopt niet. Het 
is een verbinding onder gelijken om de stap te zetten naar een 
meerderheidsgroep.”
k Sylvie Van Dam, master sociaal werk Universiteit Antwerpen

“Een open onthaal en inzetten op de keuzevrijheid van de 
bezoeker zijn enkele belangrijke praktijken van de informele 
sector binnen het reguliere welzijnswerk”
f Peter Raeymaeckers, master sociaal werk Universiteit Antwerpen

Persona 
Het ontwikkelen van persona’s op 
basis van praktijkervaring als toets-
steen bij het ontwikkelen van projec-
ten en methodieken.

Er werden 16 persona ontwikkeld voor de 
Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel. 
Deze profielen zijn een weergave van de 
Brusselse populatie zoals beschreven in 
de publicaties ‘Brussel, gezond en wel?’ en 
‘Van mens tot mens’. 

Het doel van de persona’s is om dialoog, 
uitwisseling en samenwerking tussen 
hulpverleners te bevorderen. Daarnaast 
kunnen deze profielen ook gebruikt 
worden om te reflecteren over de toe-
gankelijkheid van het hulpverlenings-
aanbod (met daarin mogelijke krachten 
en valkuilen). De methodiek werd positief 
onthaald op de Staten-Generaal en nadien. 
Zo hebben Odisee Hogeschool, de VGC, het 
OCMW van Gent … een vraag gesteld om 
deze persona te mogen gebruiken. 

Daarnaast werden deze 16 profielen uit-
gebreid met 10 nieuwe waarvan: 

• 5 persona van jongvolwassenen met 
een ondersteuningsvraag. Deze werden 
samen ontwikkeld met het overleg 
jongvolwassenen van de VGC en het 
Agentschap Opgroeien. Het Kennis-
centrum WWZ werd door dit overleg 
gevraagd om inspiratie en ondersteu-

ning te bieden tijdens een denksessie 
rond jongeren met een complexe onder-
steuningsnood. 

• 4 persona van personen met een 
handicap en een migratieachtergrond. 
Deze persona werden samen met het 
Agentschap Integratie en Inburgering 
ontwikkeld naar aanleiding van de 
Intersectorale netwerkdag (22/11/2019) 
rond handicap en migratie. Ze werden 
gebruikt om de uitwisseling in werk-
groepen te faciliteren. 

• 1 persona van een kwetsbare moeder 
die werd gebruikt tijdens de vorming 
van de Sociale Kaart voor de medewer-
kers van Kind & Gezin in Brussel. 

Naast het ontwikkelen van statische 
persona heeft het Kenniscentrum 
WWZ in 2019 samen met het 
social designbureau Namahn een 
eerste prototype gemaakt van een 
personagenerator. Deze tool laat 
hulpverleners toe om ter plekke kort 
en snel (of traag en uitgebreid) een 
persona te ontwikkelen. Deze tool is 
nog in ontwikkeling. 
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KARAKTERISTIEKEN

Niet-verbindendVerbindend

Lief

Structuur
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vrolijk
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Veel energie
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Ondankbaar

Geduldig

Gedreven

“Ik weet zelf wel wat het  
 beste is voor mij.”

WIE IS ZIJ?
Noë is 18 jaar en heeft psychische problemen. 
Haar ouders zijn gescheiden en Noë pendelt 
tussen beide. Haar moeder heeft ook een 
psychische problematiek waardoor haar huis er 
soms zeer chaotisch bij ligt. Bij haar vader heeft 
Noë geen eigen kamer. 

Door haar psychische problemen moet Noë 
regelmatig in crisisopname. Nadien gaat ze een 
tijdje naar een internaat, maar daar is ze niet 
graag. Uiteindelijk komt ze steeds weer bij haar 
ouders wonen, ook al wil ze liever op eigen benen 
staan.

Noë droomt ervan om verpleegster te worden 
en hoopt dat ze op kot mag gaan. Ze kijkt er 
al naar uit om met al haar vriendinnen haar 
studentenstad te gaan verkennen.  

OP ZOEK NAAR
• Zelfstandigheid: ze wil op haar eigen benen 

gaan staan 

• Een netwerk van vrienden waar ze op kan 
rekenen

• Meer afstand tot haar ouders

GEEN BOODSCHAP AAN
• Regels en voorwaarden 

• Bemoeienissen van hulpverleners 

• Behandeld worden als een kind

NOOD AAN
• Een oprecht luisterend oor

• Iemand die ook haar sterke kanten ziet

• Een kansengever

Jongvolwassenen met 
gescheiden ouders

NOË
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Vollenbak Volontaire
Donderdag  5 december 2019 organiseerden we de 2de editie van 
Vollenbak Volontaire in Muntpunt. Een inspiratiedag voor en 
door Brusselse burgerinitiatieven. 

Doel event

å

å

Partners
We werkten met organisaties die burger- 
initiatieven ondersteunen om samen met 
hen de doelstellingen van het event te 
bepalen. 

• Muntpunt
• Citizenne
• ADIB (burgerinitiatief)
• Bral
• Plateforme francophone du Volontariat
• Internationaal Comité
• FMDO
• VGC / Bruss-it

Professionals ontmoeten 
burgerinitiatieven en wor-
den geïnspireerd om samen 
te werken.  

Burgerinitiatieven ontdek-
ken welke ondersteuning ze 
kunnen krijgen in Brussel 
en gaan in dialoog met ver-
schillende organisaties.  

Leefm
ilieu Brussel: projectoproepen 

VGC: projectsubsidies & ondersteuning

Tournevie: doe het zelf / gereedschap lenen / ateliers gebruiken

VGC-uitleendienst: m
ateriaal uitlenen

Vlaam
se Overheid: gratis vrijw

illigersverzekering

COCOF: assurance gratuite volontariat 

Perspective.brussels: een zaal vinden

Co-labs: citizen platform

Bral: ondersteuning bew
onersinitiatieven

Citizenne: buurtbew
oners betrekken in hun w

ijk

Stad Brussel: ondersteuning en subsidies

BrusselsTogether: com
m

unity and support

Inspirerende initiatieven:  Teuf de Meuf &  Sam
en voor Morgen

å

å

LEVENDE BIBLIOTHEEK: in onze levende bibliotheek vond je geen papieren boeken. Je ont-
moette er mensen van vlees en bloed. Medewerkers van organisaties die informatie gaven 
over het opstarten van een initiatief, subsidies, specialisten in verzekeringen, infrastructuur 
en burgerinitiatieven die hun ervaring deelden. 

Cinema KORTFILMS
INSPIRERENDE FILMPJES OVER INITIATIEVEN DIE MET EEN 

POSITIEVE AANPAK VERANDERING BRENGEN IN BRUSSEL

COURT-METRAGES
PROJECTION DE COURT-MÉTRAGES CONCERNANT 

DES INITIATIVES QUI PAR LEUR APPROCHE POSITIVE 

RÉUSSISSENT À CHANGER ET FAIRE BOUGER LES CHOSES 

À BRUXELLES

Molem Ma Belle (11:51) regie: Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen

Bazar Festival 2017 (1:19) regie: Arc-en-Ciel en Community Land Trust Brussel

WADI (0:13, 0:08) regie: Green Connections en Triangle 1070

WADI videoreportage (0 :53) regie: BRUZZ

SWOT Mobiel (2:25) regie: Samenlevingsopbouw Brussel

POOL IS COOL BOZAR (3:37) regie: POOL IS COOL

Superdrycool (0:39) regie: POOL IS COOL

Brass’Art Digitaal Café (2:27) regie: Plateforme Diversité sur Scènes en Growfunding

Arbre Poétik (1 :50) regie: WIELS en festival SuperVliegSuperMouche

Corvia frigo (6:03) regie: BRAL - Centre vidéo de Bruxelles

Buurtpensioen (4:51) regie: BRAL - Centre vidéo de Bruxelles

Palet Actif (5:57) regie: BRAL - Centre vidéo de Bruxelles

Le Grenier des 
Casseuses de Crise (05:27) 

regie: BRAL - Centre vidéo de Bruxelles

PLOEF! (9:45) regie: PLOEF!

VOLLENBAK
VOLONTAIRE
05/12   15:00-17:00

KORTFILMS: 14 inspirerende filmpjes 
over initiatieven die met een positieve 
aanpak verandering brengen in Brussel.

GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR TERUGGEVEN AAN DE BURGER
Praktijk f Brecht Geukens • Project Dynamo - GC De Kriekelaar
Praktijk k Indirah Osumba • PLOEF!
Praktijk k Marianne Crezee • Quartier en Action 
Praktijk f Lieven Monserez • Buurthuis Bonnevie

BURGERINITIATIEVEN ONDERSTEUNEN EN EEN STEM GEVEN
Onderzoek k Chloé Mercenier • (ULB) Connecteursixelles
Praktijk k  Dada Stella • Connecteur Matonge 
Praktijk f Hans Eelens •  Duurzame Wijkcontracten

RONDETAFEL 2: 
We plaatsten organisaties en burger- 

initiatieven samen die hun ruimtes 
gebruiken om de buurt te betrekken. 

Vier sprekers stelden hun initiatief voor. 

RONDETAFEL 1:
'Asset-based community develop-

ment' werd toegelicht en er werden 
praktijken in Brussel voorgesteld. 

å

3
TALEN (NL/EN/FR)

8
PARTNERS

14
LEVENDE BOEKEN

7
SPREKERS VOOR DE RONDETAFELS

94
DEELNEMERS

11
VRIJWILLIGERS/MEDEWERKERS

Burgerinitiatieven 
ondersteunen in 
Brussel
We organiseerden de 2de editie van het 
evenement “Vollenbak Volontaire” op de 
internationale dag van de vrijwilliger, 5 
december 2019.

Burgerinitiatieven en zelforganisaties 
werden op die dag in de kijker gezet. 
Langs de ene kant promoten we burger- 
initiatieven bij het Brusselse publiek, langs 
de andere kant ondersteunden we de deel-
nemende initiatieven door het opstellen 
van een interactief dagprogramma met 
interessante thema’s. We werkten hiervoor 
samen met verschillende koepels/platfor-
men van burgerinitiatieven en zelforgani-
saties in Brussel. 

Door rondetafels en een levende biblio-
theek te organiseren zorgden we voor 
ontmoeting en kennisuitwisseling tussen 
de deelnemende initiatieven en de pro-
fessionele sector. De thema’s die aan bod 
kwamen werden afgestemd op de noden.
De opgedane kennis werd achteraf gedeeld 
via onze website. 

Hiernaast zie je een beknopt overzicht van 
die dag. Meer info: www.kenniscentrum-
wwz.be/vollenbak-volontaire
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Talentenscan 
Van talentenspel tot vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk begint bij het talent van 
mensen. De talentenscan toont welke 
talenten iemand heeft en welk vrijwilli-
gerswerk bij hem past. 

Wat kan je allemaal doen met het 
kaartspel? 
Werf nieuwe vrijwilligers 
Sta je binnenkort op een markt of een 
beurs? De talentenscan is een echte 
publiekstrekker. Je valt op, mensen zijn 
nieuwsgierig en komen kijken wat je te 
bieden hebt. Geïnteresseerden ontdek-
ken welke talenten ze hebben, en hoe 
die passen bij de taken waar jij vrijwilli-
gers voor zoekt. Zo kan iedereen gerichte 
keuzes maken. 

Wijs kandidaat-vrijwilligers de weg naar 
het juiste vrijwilligerswerk 
Gebruik dit spel tijdens het intakegesprek. 
Door te focussen op de talenten kom je te 
weten waarin de vrijwilliger goed is. Maak 
kandidaat-vrijwilligers aan de hand van 
hun talenten wegwijs in de verschillende 
soorten vrijwilligerswerk of de taken waar 
jij vrijwilligers voor zoekt. 

Evalueer je vrijwilligers 
Zijn jouw vrijwilligers nog tevreden met 
de taken die ze uitvoeren? Willen ze iets 

nieuw proberen? Wat geeft hen energie? 
Met dit spel kunnen de mensen benoemen 
wat ze écht graag doen. Ontdek welke 
talenten ze nog in huis hebben. Waardeer 
hen door hun talent in de kijker te zetten. 
Zo voelen de vrijwilligers zich nog meer 
betrokken! Je kan de talentenscan ook in 
groep spelen: naar elkaars talenten kijken, 
benadrukt de positieve eigenschappen en 
brengt mensen dichter bij elkaar. 

Heroriënteer je vrijwilligers 
Bieden jullie nieuwe vrijwilligerstaken 
aan? Stel de taken in de kijker aan de hand 
van de talentenscan. Breng via dit spel alle 
talenten van de vrijwilligers in kaart en 
ontdek wat jouw vrijwilligers graag doen 
en/of goed kunnen. De vrijwilligers voelen 
zich na deze oefening erkend en het werkt 
bevorderend voor de groepsgeest. Je kan 
in team verder aan de slag: hiaten ontdek-
ken, gerichter werven van nieuwe vrijwil-
ligers,

De talentenscan is een ludieke 
methodiek
Denk eraan, dit is geen exacte wetenschap, 
maar een leuke manier om positieve 
eigenschappen bij je kandidaat-vrijwilliger 
te benadrukken en samen het aanbod aan 
vrijwilligerswerk te overlopen.

In 2019 verkochten we 70 kaartspellen 

"Met de Talentenscan kunnen de 
mensen benoemen wat ze graag doen. 
Dat zullen ze minder spontaan doen in 
een groep of een individueel gesprek. 
Elkaar beter leren kennen, levert soms 
verrassingen op."
k  Kind en Preventie

"Het was leuk om te doen. Je kreeg 
een beter inzicht in en waardering 
voor collega’s en andere vrijwilligers. 
Sommigen waren verrast door hun 
eigen talenten. Naar elkaars talenten 
kijken, bracht mensen dichter bij 
elkaar. Het benadrukte de positieve 
eigenschappen. Het gaf ons een 
overzicht van wie wat kan doen. De 
vrijwilligers voelden zich nog meer 
betrokken bij de taken die ze reeds 
uitvoeren in de organisatie."  
f Lokaal dienstencentrum Zoniënzorg

"Tijdens het intakegesprek moet je 
kijken naar wat mensen energie geeft, 
naar wat ze echt graag doen. Door 
te focussen op de talenten kom je te 
weten waarin de vrijwilliger goed is." 
k Citizenne 

Het kaartspel bestaat uit:
• 30 kaarten met een uitspraak
• 6 kaarten (1 voor elk talent) met 

een omschrijving van het talent
• 1 kaart met spelregels
• handleiding
• tweetalig: NL - FR

Je kan het kaartspel kopen via onze 
shop op steunpuntvrijwilligerswerk.be
prijs: €10 

Toegankelijk Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is de uitgelezen 
manier om kansen te bieden. 
Voor mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt, psychosociale proble-
men of voor mensen die nog niet zo goed 
Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk 
een manier zijn om te wennen aan werk-
ritme, zelfvertrouwen te krijgen, werker-
varing op te doen of sociale contacten op 
te bouwen.

Vrijwilligerswerk voor personen 
met een beperking 
In 2019 hadden we ook aandacht voor 
personen met een beperking. Op initiatief 
van HUBBIE, in het kader van het project 
“Begeleid Werken”, werden enkele overleg-
momenten georganiseerd met belangrijke 
partners (“doorverwijzers”) uit de sector: 
HUBBIE, Zonnelied-Werkburo, Emino, 
CAD-De Werklijn, CAD-De Boei, Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Brussel en de VGC. 

Verdere samenwerking
We zetten de samenwerking verder in 
2020 en engageren ons om 2 keer per jaar 
samen te komen in een intervisiegroep 
waar we (elk vanuit onze eigen deskun-
digheid) samen nadenken over specifieke 
vraagstukken/problemen en hoe we hierin 
met verenigde krachten kunnen handelen. 

Voordelen van inclusief vrijwilligen
Wil jouw organisatie een afspiegeling van 
de maatschappij zijn? Voeg de daad bij het 
woord en engageer een vrijwilliger met een 
beperking. Zij hebben vaak unieke talenten 
en zijn extra gemotiveerd en dankbaar, 
omdat ze kansen krijgen. Door hun aanwe-
zigheid verbetert ook de sfeer op de werk-
vloer: er ontstaat meer openheid en begrip 
voor elkaar. Een organisatie die toeganke-
lijk is voor personen met een beperking, 
is toegankelijker voor iedereen. En vergeet 
ook de extra helpende handen niet!

Onze organisatie als voorbeeld
Tijdens dit project stelden we vast dat 
veel werkplekken/organisaties niet open-
staan voor het werken met personen met 
een beperking.  Steunpunt Vrijwilligers-
werk Brussel wil een voorbeeldorganisa-
tie zijn in het werken met vrijwilligers. 
Daarom beslisten we om een vrijwilliger 
met een mentale beperking te engageren, 
via HUBBIE. Hélène komt sinds oktober 
2019 elke donderdagvoormiddag koffie 
zetten, handdoeken vouwen en de planten 
water geven. Op deze manier kunnen we 
ook onze eigen ervaringen gebruiken om 
drempels te verlagen, en tips op maat 
uitwerken voor zowel doorverwijzers als 
organisaties.

Is jouw doelgroep toe aan 
vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk blijkt een enorme meer-
waarde.  Het is een bron van ervaring en 
nieuwe sociale contacten, brengt struc-
tuur en creeërt zelfvertrouwen. 
Wij maken de doelgroep warm en informe-
ren hen over de nodige stappen om vrijwil-
ligerswerk te vinden. 

Workshop doelgroep
Wat is vrijwilligerswerk? Wat zijn de voor-
delen? Welke rechten en plichten heb je als 
vrijwilliger? Wij verhelderen alles op een 
speelse manier aan de hand van een quiz, 
afbeeldingen en filmpjes. De deelnemers 
ontdekken hun talenten en het vrijwilli-
gerswerk dat bij hen past. 

Infosessie begeleiders
Je krijgt informatie over vrijwilligerswerk, de 
vrijwilligerswetgeving en onze ondersteu-
ning. Op deze manier kan je personen beter 
informeren en doorverwijzen naar ons.

Contacteer ons nu en boek de 
workshop of infosessie
prijs: €40
Aantal deelnemers: 4 tot 15
Kan bij ons of op locatie!

Contact
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
tel. 02 218 55 16
vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be

-    

Hélène komt sinds 
oktober 2019 elke 

donderdagvoormiddag  
bij ons.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
     

                         Ik voel m
ij hier thuis :-)

MIJN TALENTEN
Ik kan goed koffie zetten. 
Ik ben vriendelijk tegen collega’s. 
Ik kan rustig mijn taak afwerken.

WAT WIL IK LEREN? 
Ik wil graag leren planten water geven. 
Ik wil leren aangeven als ik rust nodig heb.

WAT HEB IK NODIG? 
Ik heb af en toe een rustpauze nodig. 
Ik heb het nodig dat collega’s af en toe een 
babbeltje doen met mij. 
Ik krijg graag complimentjes over mijn werk.
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Het antwoord op de evolutie voor 
wonen en zorg voor ouderen, 
personen met een handicap en andere 
doelgroepen is een buurtgericht en 
inclusief aanbod, dat in samenspraak 
met de gebruikers vorm krijgt en 
voorziet in toegankelijke diensten 
in de directe omgeving. De zorg en 
ondersteuning gebeurt liefst bij mensen 
thuis, in een leef- en woonomgeving die 
aangepast is aan hun mogelijkheden en 
noden. Nieuwe vormen van ‘wonen met 
zorg’ komen tegemoet aan noden in de 
buurt, bevorderen de sociale cohesie, 
gaan eenzaamheid tegen, moedigen 
samenleven in diversiteit aan, stellen 
duurzaam wonen centraal, en streven 
ernaar om financieel haalbaar en 
betaalbaar te zijn voor iedereen.

Dit cahier licht deze intussen breed 
gedragen visie toe.

In de cahiers laten we onze partners aan het woord:

"Toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de projectoproep Alliance Habitat lanceerde 
voor innovatieve projecten in de thuiszorg, hebben wij daar meteen op ingetekend. 
Dat is precies wat wij willen doen: mensen de kans geven om zo lang mogelijk thuis 
te blijven wonen, met ondersteuning van thuiszorg. In die periode leerde ik toevallig 
het Kenniscentrum WWZ kennen, dat ons exact kon bijstaan in wat wij wilden doen. 
We vroegen hen om voor die locatie een haalbaarheidsstudie te maken. Er werden 
verschillende schetsen voorgesteld voor de inplanting van de nieuwe gebouwen, er 
werd nagedacht over de relatie met het OCMW-rusthuis Roger Descamps aan de 
overkant van de straat, en we werden attent gemaakt op de nood aan voldoende 
diensten en voorzieningen voor senioren in de buurt."
k Pascale Roelants, directeur Everecity

"Met de knowhow van het Kenniscentrum WWZ zijn wij veel verder geraakt dan we op 
eigen kracht hadden gekund. In een buurtanalyse brachten we de noden van de buurt 
in kaart. Wij hadden geen ervaring als bouwheer en kenden niets van vergunningen 
en andere voorwaarden. Voor de VIPA-subsidies moesten we kostprijsberekeningen 
maken en voor een erkenning als LDC moet je aan vereisten voldoen. Zij stonden ons bij 
in onderhandelingen met de VGC, de Stad Brussel en de Grondregie."
k Conny Roekens, coördinator LDC ADO Icarus

"Voor de verbouwing van ons LDC vroegen we advies aan verschillende bureaus, 
waarbij vooral de visie van het Kenniscentrum WWZ ons aansprak. Zij stelden voor om 
boven het LDC woningen te bouwen voor kwetsbare huurders. De nood aan aangepaste 
en betaalbare woningen in Brussel is immers erg groot. Wij hadden daar zelf niet aan 
gedacht. Deze visie sloot niet aan bij ons zorgstrategisch plan, paste niet meteen 
in onze werking of onze regelgeving, maar was wel zeer pertinent. Dat maakte het 
bouwproject echter meteen veel grootser en complexer. Het Kenniscentrum WWZ 
bood toen aan om partners te zoeken om dat mee te realiseren."
f Gert Bouquiaux, centrumleider LDC De Harmonie

Twee nieuwe cahiers over wonen met zorg
In 2008 kreeg het Kenniscentrum WWZ 
– toen nog met de naam Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel – van de Vlaamse 
overheid de opdracht om de ontwikke-
ling van woonzorgprojecten in Brussel te 
faciliteren, met bijzondere aandacht voor 
ouderen en personen met een beperking.

Deze opdracht was heel veelzijdig: 
• buurten analyseren
• noden detecteren
• gebruikers bevragen
• gepaste percelen vinden
• mogelijke initiatiefnemers zoeken
• inhoudelijke input geven
• sectoren met elkaar verbinden
• een eenduidig concept definiëren
• schetsen ontwerpen
• haalbaarheidsstudies maken
• ontwerpers aanstellen
• subsidiedossiers schrijven
• aannemers contacteren
• werfvergaderingen bijwonen
• toekomstige bewoners samenbrengen
• het openingsfeest vorm geven

Een gevarieerde opdracht die we steeds 
met veel overtuiging aanpakten. 

10 jaar later kijken we terug met 2 
cahiers. Bestel deze cahiers via onze 
website. 

Dit cahier stelt zes projecten 
voor, waarbij het Kenniscentrum 
WWZ ondersteuning bood 
bij de ontwikkeling. Het zijn 
exemplarische voorbeelden die heel 
verschillend zijn in opzet, omvang, 
budget, ondersteuningsaanbod, 
samenwoonvorm, personeelsinzet, 
enzovoort.

Elk project is het product van 
een intense samenwerking met 
verschillende partners, met een 
looptijd van 5 tot 10 jaar tussen idee 
en realisatie. Projectontwikkeling 
is maatwerk, zeker als het bestemd 
is voor kwetsbare en economisch 
zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige 
creativiteit.  

Dit cahier laat je daarvan proeven in 
woord en beeld.

"Het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid 
en Gezin voorziet 5 procent van de 
Vlaamse VIPA-middelen voor Brussel. 
De reële besteding is 1,12 procent. 
Heel wat van het voor Brussel 
beschikbare budget wordt niet besteed 
en verhuist naar Vlaanderen. Mocht 
het Kenniscentrum WWZ bekender 
zijn en meer mankracht kunnen 
inzetten, zou het aantal projecten 
in Brussel zonder twijfel toenemen. 
Een bouwproject beginnen gaat voor 
kleinere organisaties immers vaak 
boven hun draagkracht."
f Ivan De Boom, VIPA - departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

"Elke initiatiefnemer die iets wil 
bouwen, heeft daar ideeën over. Zorg 
verlenen en een gebouw ontwerpen, zijn 
echter heel verschillende disciplines. 
Onze eerste twee vragen zijn altijd: 
wat is de zorgvraag, en hoe kan de 
infrastructuur daar vorm aan geven?  
In een eerste ontwerp schetsen wij 
verschillende mogelijkheden. Welke 
functies er vervuld moeten worden: 
wonen, werk, ontmoeting, zorg? Kies 
je voor renovatie of nieuwbouw? Wat 
moet er op het gelijkvloers en wat op 
de verdiepingen?  Aan de hand van 
concrete tekeningen wisselen we van 
gedachten en denken samen na over 
wat mogelijk is en wat niet."
f Patrick Moyersoen, onderzoeker-
lesgever architectuur Sint-Lucas - 
KULeuven

"Om onze terreinkennis op te bouwen, 
kunnen we altijd een beroep doen 
op het Kenniscentrum WWZ en 
hun Franstalige collega’s van CBCS 
(Conseil Bruxellois de Coordination 
Sociopolitique). De studiedag ‘Se 
soigner dans la ville. Zorg in de stad’ in 
januari 2018 was een van de resultaten 
van onze samenwerking. Die dag
was een echt ontmoetingsmoment 
tussen ruimtelijke planners en partners 
uit de sector welzijn en gezondheid.
Over taal- en bevoegdheidsgrenzen 
heen werd er samen nagedacht 
over wijkontwikkeling en plannings-
processen."
f Gert Nys, perspective.brussels
directeur Territoriale Kennis

"In Nederland kan de gemeente als 
initiatiefnemer de rol aannemen van 
projectontwikkelaar, investeerder
of procesbegeleider, en zo een 
gewenste ontwikkeling op gang 
brengen. Zij bieden dan de structuur 
waarin andere partners hun rol kunnen 
opnemen. Die aanpak leidt tot meer 
coherentie en maakt het makkelijker 
om alle puzzelstukjes van grote 
bouwprojecten met medewerking van 
verschillende partners in elkaar te 
krijgen. Eigenlijk vervullen zij daar 
formeel de rol die het Kenniscentrum 
WWZ in dit project informeel heeft 
opgenomen."
k  Isabel Vlaeminck, architecte
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Projecten die het Kenniscentrum WWZ  
in Brussel begeleidde en mee realiseerde
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1 Gerealiseerde projecten
Projecten in ontwikkeling
Locaties die ooit onderzocht werden

Van bij de oprichting kreeg het Ken-
niscentrum Welzijn, Wonen, Zorg de 
opdracht om projecten te initiëren in 
de prioritaire Brusselse woonzorgzo-
nes. Die bevonden zich in de noord-
westelijke rand van het gewest, van 
Anderlecht tot Evere, en in de achterge-
stelde gebieden van de kanaalzone, de 
zogenaamde ‘arme sikkel’ van Brussel. 
Daar werden dan ook de meeste  
projecten gerealiseerd.

Gerealiseerde projecten 2009 > 2019

  Oudergem
  13  Zoniënzorg/’t Sloeberke/Lutgardisscholen  

lokaal dienstencentrum, kinderdag verblijf, 
schoolsite, jeugdhuis, aanleunwoningen

  Sint-Gillis
  14  Brailleliga  

dagcentrum
  Vorst
  15  Miro - Brutopia  

lokaal dienstencentrum, cohousing
  Anderlecht
  16  Cosmos  

lokaal dienstencentrum, opleidings- en 
tewerkstellingsproject

 17  Arabesk/Vulpia/Residentie Clos Bizet 
woonzorgcentrum, assistentiewoningen

 18  De Kaai  
lokaal dienstencentrum

 19  Vives  
lokaal dienstencentrum

  Sint-Jans-Molenbeek
  20  De Lork/Het Begin  

zorgwoningen voor  ouderen-personen met 
handicap, lokaal dienstencentrum

 21  Zonnelied/Familiehulp  
nursing unit personen met handicap, dag-
centrum, CADO

  Sint-Agatha-Berchem
  22  Tram 82/Ellips  

dagcentrum, lokaal dienstencentrum
  Ganshoren
  23  De Rotonde  

lokaal dienstencentrum
  Jette
  24  Warlandis  

lokaal dienstencentrum, woonzorgcen-
trum, kortverblijf, assistentiewoningen

Projecten in ontwikkeling

  Neder-over-Heembeek
 1  De Overbron  

woonzorgcentrum
 2  Lendrik/ADO-Icarus  

lokaal dienstencentrum, ADL, bibliotheek, 
gemeenschapscentrum

  Brussel
  3  De Harmonie  

lokaal dienstencentrum, aanleunwoningen, 
groepswoning

 4  Terranova  
dagverzorgingscentrum

 5  Samenhuizen  
samenwoonproject voor ouderen en men-
sen met een beperking

 6  Co-kot  
samenwoonproject met studenten, 
minderjarige vluchtelingen, slachtoffers 
mensenhandel

 7  Het Anker  
lokaal dienstencentrum, aanleunwoningen

 8  Casa Viva  
lokaal dienstencentrum, solidair woonpro-
ject voor kwetsbare ouderen en jonge ge-
zinnen met en zonder migratieachtergrond

  Schaarbeek
  9  Aksent  

lokaal dienstencentrum, zorgwoningen
 10  Biloba  

zorgwoningen, buurtrestaurant
  Evere
  11  Aksent/Clivia/Evere Green  

lokaal dienstencentrum, woonzorgcen-
trum, assistentiewoningen

 12  Eureka  
woonzorgcentrum, kortverblijf, herstelver-
blijf

  Schaarbeek
 1  ’t Pasrel  

onthaal-observatiecentrum jeugdhulp
 2  Odisee Hogeschool  

woonzorg link campus
  Evere
 3  Everecity  

sociale woningen met zorg
  Anderlecht
 4  Fundamens  

nog te bepalen
 5  Cosmos  

zorgwoningen 
 6  Habitat et Humanisme  

zorgwoningen 
  Sint-Jans-Molenbeek
 7  Begijnenpassage  

sociale zorgwoningen, interactie  
zorgvoorzieningen en de buurt

 8  Pleegzorg - Begeleid Wonen  
zorgwoningen

 9  Zonnelied  
woningen voor personen met een  
beperking, socioculturele link buurt 

  Ganshoren
 10  Home Heydeken  

zorgwoningen, woonzorgcentrum
  Laken
 11  De Ark  

samenwonen jongeren met beperking
  Haren
 12  De Ark  

woonuitbreiding, dagcentrum handicap

meer info op 
www.kenniscentrumwwz.be/
portfolio-bouwprojecten

Het Kenniscentrum WWZ 
• stimuleert innovatie en projectontwik-

keling
• ondersteunt welzijnswerkers, initiatief-

nemers en zorgvoorzieningen en brengt 
hen in contact met ontwerpers

• stimuleert verbinding tussen doelgroe-
pen en werkvormen, tussen sectoren 
en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, 
Wonen en Zorg.

Wilt u graag ondersteuning bij de 
bouw van een woonzorgproject?
Neem dan contact met ons op. Wij 
denken graag met u mee!
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De inclusie van personen met een 
handicap is altijd een belangrijke focus 
geweest van het Kenniscentrum WWZ. We 
trachten hier op verschillende manieren 
een bijdrage aan te leveren. Zo begeleiden 
we partners in het aangaan en versterken 
van intersectorale samenwerkingen. We  
ontwikkelen met welzijnspartners nieuwe 
woon- en zorgconcepten voor personen 
met een handicap en reiken hulpverleners 
handvaten aan om de begeleidingsrelatie 
met hun cliënten te verbeteren.

Daarnaast tracht het Kenniscentrum WWZ 
in te zetten op het wegwerken van structu-
rele beleidsmatige drempels die de inclusie 
van personen met een beperking bemoei-
lijken. Via het Brussels Regionaal Overleg 
Gehandicaptenzorg (BROG) focussen we 
ons op de Vlaamse regelgeving. Via de Brus-
selse Raad voor personen met een Handicap 
op de regelgeving van het Brussels Gewest. 
Onze collega Sjoert neemt daar de rol op 
van Co-voorzitter, samen met Stéphanie 
Herman (Acces&Go). 

2019 was een constructief jaar om te 
werken aan inclusie voor personen met 
een handicap. 

We vatten het samen in deze tijdslijn 

BROG
Nieuwe middelen rechtstreeks 
toegankelijke hulp verdelen 
onder Brusselse partners. Het 
Kenniscentrum WWZ fungeerde als 
regionale voorzitter. 

Kenniscentrum WWZ
Publicatie Cahier 'Hoe herken ik 
een handicap' om hulpverleners 
te ondersteunen in het 
communiceren met personen 
met een verstandelijke beperking, 
autismespectrumsstoornis of niet-
aangeboren hersenletsel 

Brusselse Raad PMH 
Publicatie rapport 'Advies van 
de raad voor het einde van de 
legislatuur'. Via een participatieve 
methode hebben de leden van 
deze raad hun input aangeleverd. 
Nadien zijn deze zaken verwerkt 
tot een rapport. Het is een lijvig 
document waarbij ze de nadruk 
leggen op de transversaliteit van 
het thema handistreaming. Met 
de ordonnantie handistreaming 
legt de Brusselse gewestregering 
zichzelf op om bij alle nieuwe 
beleidsontwikkelingen, initiatieven, 
projecten… aandacht te geven aan 
de handicapdimensie. Op deze 
manier kunnen ze bij de start 
van al hun initiatieven rekening 
houden met personen met een 
handicap en hun beleid aanpassen 
zodat deze inclusie en participatie 
mogelijk maakt.

Kenniscentrum WWZ
In het Buitengewoon Brussels Overleg 
brengt Groep INTRO Brusselse 
vrijetijdsorganisaties en andere 
partners samen om werk te maken 
van een inclusief vrijetijdsaanbod. 
Netwerking en overleg staan centraal, 
maar er wordt ook ingezet op 
gezamenlijke acties. Een medewerker 
van het Kenniscentrum WWZ maakt 
deel uit van dit overlegorgaan. 
Samen hebben we met de betrokken 
partners een visietekst ‘stappen naar 
inclusie’ geschreven. Hiermee wil het 
overleg organisaties stimuleren en 
ondersteunen om hun werking en 
aanbod inclusiever te maken.

Werken aan inclusie 
in Brussel

mei juni

Je merkt niet altijd meteen dat iemand een verstandelijke beperking, 
een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autismespectrum-
stoornis hee� . Hulpverleners voelen soms wel aan dat iemand 
‘anders’ is, maar kunnen niet meteen benoemen wat er aan de hand 
is. Dit cahier is voor hen bedoeld. Mensen met een verstandelijke 
beperking, NAH of autisme hebben geleerd hun beperking te 
camoufl eren of te compenseren. Zij beschouwen zichzelf niet als 
iemand met een handicap en willen ook niet in dat hokje worden 
gestoken. Wanneer zij in de hulpverlening terecht komen, is het vaak 
omdat ze in multi-probleemsituaties verkeren, niet enkel omwille 
van hun beperking. Dat wordt vaak pas later duidelijk. 

Dé manier van omgaan met iemand die een beperking hee� , 
bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. 
Om iemand passend te kunnen helpen, moet je iemand leren 
begrijpen zoals hij werkelijk is, verder kijken dan de eerste indruk, 
en leren luisteren naar wat er werkelijk speelt. In dit cahier vind je
 tips om beperkingen te herkennen en er mee om te gaan. Je vindt 
ook een overzicht van organisaties en interessante publicaties die 
je verder op weg kunnen zetten om een goed contact op te bouwen 
met je cliënt. Steeds meer mensen met een beperking kiezen ervoor 
om hun leven zelfstandig in te richten en te participeren in de 
maatschappij. Dit cahier ondersteunt hulpverleners in hun 
begeleiding, en de samenleving in haar transitie. 

CAHIER 9
mei 2019

Hoe herken ik 
een handicap? 

Cahier_9_Handicap_cover_v03.indd   1-3 28/05/19   14:12

Deze veranderingen bieden kansen tot 
nauwere samenwerkingen en flexibelere 
afstemming tussen zorgaanbieders en 
meer keuzevrijheid voor de persoon 
met een handicap. Om deze kansen aan 
te grijpen schreef het Kenniscentrum 
WWZ op vraag en input van het 
BROG een samenwerkingscharter. 
Het gaat over wederzijdse 
engagementen en verwachtingen 
tussen diverse zorgaanbieders en 
ondersteuningsorganisaties die in Brussel 
werken met en voor personen met 
een handicap (zowel VAPH-erkend als 
daarbuiten).

BROG 
Brainstormsessie met 
initiatiefnemers die willen 
intekenen op de subsidie-
oproep van de  Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 
(VGC). Het doel van deze 
sessie was om (intersectorale) 
samenwerkingsprojecten te 
bedenken. Er werden een 4-tal 
projecten weerhouden en 
ingediend bij de VGC. 

BROG 
Door de persoonsvolgende financiering 
zijn er enkele zaken veranderd 
aangaande de organisatie van de zorg 
voor personen met een handicap. De 
budgetten gaan niet meer rechtstreeks 
naar de voorzieningen, maar naar 
de persoon met een beperking 
zelf. Daarnaast zijn VAPH-erkende 
organisaties niet meer beperkt om hun 
aanbod te focussen op een bepaalde 
zorgvorm voor een bepaalde doelgroep. 
Hun aanbod en capaciteit kunnen 
veranderen naargelang de wijzigingen 
in de populatie van zorgvragers. De flow 
van de persoonsvolgende budgetten in 
hun organisatie bepaalt de richting (en 
grootte) van het aanbod.

BROG 
Goedkeuring van de VGC om 
een nieuwe situatieanalyse over 
personen met een handicap in 
Brussel uit te voeren. Voor deze 
studie werken we samen met de 
Vrije Universiteit Brussel.

Kenniscentrum WWZ 
Intersectorale netwerkdag 
rond het thema personen 
met een handicap & een 
migratieachtergrond. Zie ook 
pagina 12.

BROG 
Opstart van het projectteam 
persoonsvolgende financiering 
(PVF) in Brussel. Deze groep 
wordt samengebracht door 
het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een 
handicap. Het is de bedoeling 
van Vlaams minister voor 
Welzijn, Gezondheid, Gezin 
& Armoedebestrijding Beke 
om het systeem van PVF in 
Brussel te evalueren en waar 
nodig bij te sturen. De VGC en 
het Kenniscentrum WWZ zijn 
betrokken in deze gesprekken.  

Brusselse Raad PMH 
Studiedag rond handistreaming 
in het halfrond van het 
Brusselse parlement om de 
beleidsmakers te sensibiliseren 
over het VN-verdrag van de 
rechten voor personen met een 
handicap

oktober november decemberseptember



Kenniscentrum WWZ  
"Empathie, muren slopen, uit 
de ivoren toren komen en 
bruggen bouwen." Dat was 
de samenvatting van het 
panelgesprek tijdens de viering 
van 10 jaar Bruggenbouwers. 
Niet alleen gaf het kort maar 
krachtig weer wat er dient te 
gebeuren. Het geeft eveneens 
de krachtlijnen van de eerste 
tien jaar perfect weer. En daar 
hebben de Bruggenbouwers 
zin in. Alle handen gingen in de 
lucht na de vraag: "Wie wil er 
nog tien jaar bijdoen?"

In het kader van de bespreking 
van deze voorstellen werden 
op 17 januari 2020 en op 6 
maart 2020 hoorzittingen 
georganiseerd met onder meer 
onze collega Sjoert Holtackers.

Op vrijdag 26 juni 2020 heeft 
deze Commissie met 11 stemmen 
voor en 3 onthoudingen het 
voorstel tot herziening van titel 
II van de Grondwet om een 
nieuw artikel in te voegen dat 
de personen met een handicap 
het genot van de rechten en 
de vrijheden moet waarborgen, 
aangenomen en doorverwezen 
naar de plenaire vergadering.

Kenniscentrum WWZ
Op 12 juni 2020 besliste de 
Commissie voor de Institutionele 
Aangelegenheden van de 
Belgische Senaat om de 
bespreking van de verschillende 
voorstellen tot herziening van 
de Grondwet te organiseren in 
een werkgroep. Het betreft drie 
voorstellen die tot doel hebben 
om het genot van de rechten 
en de vrijheden door personen 
met een handicap te verankeren 
in de Grondwet. Dit moet de 
inclusie in de samenleving 
waarborgen.
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Cultuursensitieve zorg in 
de woonzorgcentra 
In 2018 kreeg het Kenniscentrum WWZ samen met de Karel De Grote 
Hogeschool de opdracht om kwaliteitsbevorderende elementen aan 
te reiken met het oog op meer cultuursensitieve zorg in de Vlaams 
erkende woonzorgcentra. We werkten hiervoor een gezamenlijk plan 
van aanpak uit bestaande uit een 2-jarig leertraject van 3 leercurves 
dat doorlopen wordt met drie woonzorgcentra.  

Elke leercurve omvat een centrale 
vormingsdag, een supervisiedag op 
locatie en individuele coaching. Het 
traject is gekoppeld aan actie-on-
derzoek. De bedoeling is om op 
die manier de hefbomen scherp 
te krijgen die woonzorgcentra er 
toe kunnen aanzetten om beter 
tegemoet te komen aan de ver-
wachtingen van ouderen met een 
migratieachtergrond.  

Op 12 september 2019, aan het 
einde van het eerste werkjaar, vond 
de Trefdag cultuursentieve zorg in 
de residentiële ouderenzorg plaats. 
Een breed gezelschap van mensen 
uit het beleid, de woonzorgsector, 
zelforganisaties en het middenveld, 
de sector integratie & inburgering 
en ervaringsdeskundigen kwamen 
samen om te reflecteren over de 
keuzemogelijkheden en de kwali-
teit van de residentiële zorg voor 
ouderen met migratieachtergrond.  

“Welke uitdagingen en kansen biedt 
interculturele zorg”, vroeg Frédéric 
Lauscher, directeur van Frankfu-
rter Verband, dat 1000 residenti-
ele bedden aanbiedt. “In Frankfurt 
hebben 53 procent van de inwoners 
een migratieachtergrond. 84 procent 
van mijn personeel heeft vreemde 
roots en slechts 10 van de 1000 
bedden zijn ingenomen door Turken.” 

"Wees open, eerlijk en nieuwsgierig, 
communiceer als een OEN.” 
f deelnemer

Hij stelde vast dat een andere defini-
tie van kwaliteit van de zorg nodig 
is. Een schone kamer of gezond eten 
is onvoldoende. “Goede zorg focust 
op de individuele voorkeuren, ver-
wachtingen en aspiraties van de 
cliënten. Hun welzijn is belangrijk 
en dat is zeer individueel.”  

Hanna Carlsson, onderzoekster 
diversiteit in ouderenzorg aan de 
Radbout Universiteit van Nijmegen. 
had het over de rol van cultuurspe-
cifieke zorg in Nederland. “Alle zorg 
is cultureel specifiek.” In Amsterdam 
zijn de verwachtingen mogelijk 
anders dan op het platteland.  

“Bemoedigend om zelf door te gaan.” 
 k deelnemer

Carlsson onderzocht welke poorten 
de ouderen met een migratieach-
tergrond doorlopen op weg naar 
de zorg. “Ik dacht dat ze kwetsbaar 
zouden zijn, maar eigenlijk bleken 
ze heel pragmatisch.” Zo willen ze 
bijvoorbeeld hun eigen kinderen 
niet te veel lastig vallen op hun 
oude dag. Toch blijven die vaak een 
belangrijke rol spelen. Ook zijn ze 
vragende partij voor nieuwe zorg-
vormen waarin informele zorg een 
duidelijkere plaats krijgt. 

Ze stelt vast dat de cultuursen-
sitieve zorg met een paradox 
worstelt: “Enerzijds zeggen we 
steeds dat iedereen dezelfde noden 
heeft, maar anderzijds stellen we 
dat er meer kennis over migranten 
nodig is. Cultuursensitieve zorg zie 
je evolueren naar een verdieping 
van de persoonsgerichte zorg.” 

Adviseur en ervaringsdeskundige in 
de mantelzorg Fatoş Ipek. vertelde 
over haar avonturen als migran-

tenmantelzorger in de witte zorg. 
Een rol waar ze in belandde toen 
haar vader zorgbehoevend werd. 
“Mensen vragen me dan: is wat jij 
beleeft dan zo anders? Natuurlijk 
zijn er een heleboel gemeenschap-
pelijke dingen, maar toch maak ik 
heel andere dingen mee”, getuigde 
ze. 

Zoals het moment dat de dokter 
de beginnende dementie van haar 
vader als een vitaminetekort diag-
nosticeerde. Onbegrip, niet ernstig 
genomen worden, misverstanden. 
Ipek maakte het allemaal mee. Daar-
tegen had ze een remedie: “Commu-
niceer als een oen”, stelde ze. “Als 
iedereen open, eerlijk en nieuwsgie-
rig zou communiceren, dan zouden 
we veel meer van elkaar leren 
kennen."

Persoonsgerichte zorg is de 
aanbeveling die naar voor kwam 
op de trefdag. Wil  je rekening 
houden met ouderen met een 
migratieachtergrond, dan moet 
je rekening houden met hun 
wensen en verlangens, maar 
eigenlijk moet je dat doen voor 
iedereen: alle ouderen en het 
personeel. 

januari februari

Door samen te werken, kom je als hulpverlener 
terecht in een nieuwe omgeving. 
Naar anderen toegaan is anders dan anderen tot 
bij jou laten komen. Plots word je geconfronteerd 
met andere vragen, gewoontes, vergadercultuur of 
procedures. 
Dat is een grote omslag in dagelijkse routines.

bruggen-
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Informatie over besmettelijke 
ziektes is noodzakelijk om de 

verspreiding ervan tegen te gaan. 
De VN wil mentale ziektes meer 

onder de aandacht brengen.

Samen met welzijnsorganisaties en 
het beleid maken we de transitie naar 
een duurzame stad mee mogelijk voor 
alle Brusselaars en geven we vorm aan 
de baseline ‘To leave no one behind’. 

Het Kenniscentrum WWZ neemt het voor-
touw voor de verduurzaming van de wel-
zijnssector in Brussel. We volgen de SDG's 
-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties- als richtlijn en 
vertalen deze naar de welzijnssector. 

Het duurzaamheidsthema en de link met 
het sociaal werk en kwetsbare doelgroe-
pen treedt bij de huidige Brusselse beleids-
ploeg meer dan vroeger op de voorgrond.  

In de beleidsdoelstellingen van de VGC 
lezen we de uitdrukkelijke wens om in te 
zetten op duurzame transitie waarbij elke 
Brusselaar mee telt. Dit vertaalt zich o.a. 
in de hoofdstukken
• Stedelijk beleid: buurtgerichte werking 

met focus op armoedebestrijding en 
sociale wijkontwikkeling in Brusselse 
transitiewijken

• Samenleven: iedereen Brusselaar 
• Welzijn en gezondheid: buurtgerichte 

zorg in een gezonde stad: het aanbod 
van gezonde voeding, propere lucht en 
groen in de buurt

De eerste van de 17 duurzame ontwikke-
lingsdoelen 2030 (SDG’s) van de Verenigde 
Naties focust op armoedebestrijding, ver-

volgens vallen de thema’s welzijn, geen 
honger en gendergelijkheid op als doelstel-
lingen waar onze sector net zo bedreven in 
is. Niet zonder reden focust het tweejaar-
lijks verslag 2018-2019 van Het Steunpunt 
tot bestrijding van armoede, bestaanson-
zekerheid en sociale uitsluiting op het 
thema duurzaamheid en armoede. Hun 
conclusie is helder: de slagzin ‘To leave no 
one behind’ is een pleidooi om armoede-
bestrijding in het beleid van duurzaam-
heid en klimaat een centrale plaats te 
geven. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030
De armoede-
indicatoren tonen aan 
dat een groot aantal 
Brusselaars in moeilijke 
omstandigheden leeft. 

maken voor de welzijnssector lijkt nood-
zakelijk. Als de sector zich de duurzaam-
heidsprincipes eigen heeft gemaakt groeit 
de kans dat zij dit kunnen overbrengen 
aan de gebruikers en kunnen ze de gebrui-
ker hierin beter begeleiden/betrekken. 

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties vormen niet alleen de 
toetssteen voor het beleid, maar geven 
ook organisaties een houvast. Om de 
doelstellingen 2030 te halen is het nodig 
alle neuzen in dezelfde richting te krijgen 
en daarvoor éénzelfde kader te hanteren. 
Dit begrippenkader aan de hand van de 
SDG’s scherp stellen en implementeerbaar 

Meer samenwerking: 
tussen bedrijven, 

regeringen, burgers en 
organisaties, maar ook 

tussen alle spelers 
onderling.

Stand van zaken 2019-2020 

Het Kenniscentrum WWZ werkt een 
traject uit, test uit in eigen huis, toetst 
vervolgens af bij enkele organisaties en 
richt een duurzaamheidsplatform op. 

Gezien de coranacrisis, bereiden 
we digitale instrumenten voor die 
gemakkelijk gebruikt kunnen worden 
door de organisaties. De crisis kan een 
extra stimulans zijn om een aantal 
zaken voor onze organisatie, de 
mensen op het terrein en de doelgroep 
duurzamer aan te pakken. 

Hoe pakken we dit aan? 

Het Kenniscentrum WWZ bereidt 
een begeleidingstraject voor waarbij 
de sector, zonder extra werklast, op 
sleeptouw wordt genomen doorheen 
de SDG's en de eigen bijdrage aan 
transitie in hun organisatie kan 
versnellen. 

De bestaande netwerken worden 
gebruikt om het draagvlak te 
versterken. Daarbij is het zich mede-
eigenaar en medeverantwoordelijk 
voelen noodzakelijk voor de evolutie 
naar een duurzaam Brussel. Zij streven 
er mee naar om iedereen (doelgroepen) 
mee aan boord te nemen/te houden. 

De kwetsbare groepen, de gebruikers 
genoemd, en hun organisaties 
worden van meet af aan betrokken 
bij dit traject. We stellen een 
duurzaamheidsplatform welzijn samen. 
In dit platform moet de doelgroep 
minstens 1/3 vertegenwoordigd zijn, 
naast 1/3 organisaties uit de armoede- 
en welzijnssector werkzaam op de 
nulde of de eerste lijn. De overige 
vertegenwoordigers zijn organisaties 
uit het brede welzijnswerkveld.  

Sommige welzijnsorganisaties zijn zelf al 
volop begaan met het duurzaamheids-
thema, andere veel minder. Als we willen 
dat de welzijnssector in deze transitie 
niet achterblijft, moet er een tandje bij 
gestoken worden. We zijn ervan overtuigd 
dat ook welzijnsorganisaties een bijdrage 
moeten leveren voor de omslag naar een 
leefbare en duurzame stad. Met de juiste 
maatregelen zorg je immers voor een 
sociaal rechtvaardigere samenleving. 

De opdracht van het Kenniscentrum WWZ 
is daarin tweeledig. Enerzijds helpen we 
de welzijnssector zijn eigen  transitiedoel-
stellingen mee vorm te geven. Anderzijds 
helpen we de sector via de SDG's het 
belang van zijn eigen bijdrage aan het 
bereiken van de wereldwijde goedgekeurde 
doelstellingen van de VN, te valoriseren.  
Meer info: www.kenniscentrumwwz.be/sdg

WAARDIG
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Coronacrisis
De coronacrisis dwong een groot aantal 
organisaties tot een andere manier van 
werken. De aanpak is anders, de infor-
matie is er (nog) niet, middelen moeten 
plots worden gezocht.

Informatie verzamelen & delen

Op de website van Kenniscentrum WWZ  
lijstten we nuttige informatie op voor 
hulpverleners en -organisaties in het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest die we 
verzamelden tijdens de coronacrisis. We 
hebben ze onderverdeeld in vijf thema's:

1. Bereikbaarheid tijdens de coronacri-
sis: waar kan ik wanneer op welke 
manier terecht?

2. Werken tijdens de coronacrisis: tips en 
tools

3. Elkaar helpen tijdens de coronacrisis: 
vrijwilligerswerk

4. Ondersteuning tijdens de coronacrisis:  
steunmaatregelen en beleidsnieuws

5. Getuigenissen tijdens de coronacrisis: 
hoe de crisis het werk van de hulpver-
leners beïnvloedt.

Digitaal complementair aanbod
Ook in onze organisatie heeft het corona-
virus de werking en teams door elkaar 
geschud. In de praktijk hebben onze mede-

werkers heel wat wendbaarheid getoond 
om hun doelstellingen te blijven realiseren. 

Webinars
Infosessies worden niet enkel meer bij ons 
op kantoor georganiseerd, we organiseren 
nu ook webinars. Het is een efficiënte én 
snelle manier om bepaalde onderwerpen 
te benaderen en een groot publiek te 
bereiken. Voorbeeld: de digitale infosessie 
'De vrijwilligerswetgeving in 10 stappen' 
op 25 juni 2020. 

Coaching
Ook vormingen en coaching moesten we 
digitaal omdenken. We bieden nu  online 
begeleiding op maat van de organisaties. 
Zo vonden in mei 2020 4 online interac-
tieve vormingen-op-maat plaats met een 
18-tal professionele medewerkers van de 
vereniging VIVA-SVV. We gingen samen aan 
de slag voor het uitwerken van een kwali-
teitsvol vrijwilligersbeleid. 

Ondersteuning van de welzijnswerker
We bieden de mogelijkheid om naast ons
klassieke aanbod ook online uit te wisselen 
en bij te leren. Voorbeeld: de kijkstages 
worden dit jaar  omgevormd tot ‘Kijkbuis-
stage’. We geven professionals de kans om 
hun organisatie virtueel voor te stellen 
aan een aantal geïnteresseerde collega’s. 

Na deze voorstelling kunnen de aanwezi-
gen vragen stellen en hun ervaringen uit-
wisselen, het wederzijdse kennismakings-
aspect staat hierbij voorop.

Uitwisseling
Het is zinvol om over het muurtje te 
kijken, energie bij elkaar te halen en 
samen naar oplossingen te zoeken. Onze 
intersectorale netwerker besliste dan ook 
snel om te schakelen naar online uitwis-
seling. Voorbeeld: Bruggenbouwer is een 
intersectorale groep Brusselse hulpver-
leners die samenkomen om expertise uit 
te wisselen en casussen te bespreken. De 
hulpverleners komen uit het algemeen 
welzijnswerk, personen met een handicap, 
thuislozenzorg, geestelijke gezondheids-
zorg… Normaal zien ze elkaar in levende 
lijve, dinsdag 28 april 2020 kwamen ze 
digitaal samen. 

Onderzoek
Voor onze onderzoeksprojecten moest er 
worden overgeschakeld naar alternatieve 
methoden om data te verzamelen. In april 
2020 vonden online focusgroepgesprekken 
plaats in functie van een situatieanalyse 
over personen met een handicap die het 
aanbod, zorgnoden en samenwerkingspro-
jecten voor personen met een handicap in 
Brussel in kaart brengen. 

Buurtwerk
Op bezoek gaan bij elkaar of elkaar in
groep ontmoeten was een tijd niet meer
mogelijk. Alle antennes van Het BuurtPen-
sioen droegen bij om deze moeilijke tijden 
samen te overbruggen. Op pagina 11 lees je 
hoe dit werd gerealiseerd.

Het Kenniscentrum WWZ organiseert jaar-
lijks een aantal studiemomenten voor de 
eigen medewerkers, rekening houdend 
met relevante thema’s omtrent welzijn, 
wonen, zorg of opbouwen van meer func-
tiespecifieke competenties om de aanwe-
zige knowhow en de voeling met de doel-
groep te versterken.

Inleefweek armoede

Daarom organiseerden wij in februari 2019 
een inleefweek armoede onder begelei-
ding van Welzijnszorg. Onze medewer-
kers gingen de uitdaging aan om één 
week rond te komen met een budget van 
iemand die in armoede leeft. Dat kwam 
neer op 60 euro voor een volwassen 
persoon en 20 euro voor een kind. Hierbij 
hielden de medewerkers zich aan enkele 
leefregels. Zo werd er min of meer aan den 
lijve gevoeld hoe het is om in armoede te 
leven. Op het einde van de week kwamen 
de collega’s samen om onder begeleiding 
van een ervaringsdeskundige hun ervaring  
uit te wisselen.

Maart 2019: werkbezoek in Sint-Gillis
, Onthaal door de gemeente en Onze Kring 
, De Lariks - onthaal door Anja Rooselaer
, Pianofabriek - rondleiding door Geert Steendam
, Brailleliga - onthaal door Magda Van Waes

Oktober 2019: werkbezoek in de Marollen
, Rondleiding door Hans Eelens (projectcoördinator wijkcontract)
, Vrienden van het Huizeke - Kris Raemdonck (coördinatrice)
, PCS Querelle - Claire Derache (coördinatrice)
, 8ème jour
, Presentatie Zoom Seniors en Antenne BuurtPensioen in de Marollen  
  in het buurthuis Krakeel

Elk jaar gaan de medewerkers van 
het Kenniscentrum WWZ op stap 
door twee Brusselse gemeentes om zo 
voeling met het werkveld te houden en 
te versterken. Telkens brengen wij een 
bezoek aan Nederlandstalige, Brusselse 
organisaties of initiatieven rond 
welzijn, woonzorg en vrijwilligerswerk.

Vorming, 
training en 
opleiding
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Cahier:
'Veerkracht in coronatijden'

Weldra verschijnt in onze reeks cahiers 
een uitgave over de coronacrisis: 'Veer-
kracht in coronatijden". 
 
Hierin het relaas van drie rondetafel-
gesprekken die gingen over de realiteit 
tijdens corona en over post-corona 
beleidsaanbevelingen. De gesprekken 
hadden als thema's ‘Overleven in pre-
caire situaties en sociale onzekerheid’, 
‘Actief bijsturen in de gezondheids-
sector’ en ‘Flexibiliteit, creativiteit en 
bestuurlijke soepelheid op het terrein’. 
 
Verder komen er getuigenissen uit het 
werkveld aan bod. De coronacrisis 
heeft voor een grote omschakeling in 
het werk van de hulpverlener gezorgd. 
Zij vertellen in ons cahier hoe zij 
omgaan met de nieuwe situatie.
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Wie zijn we?
Raad van Bestuur
• Voorzitter: Annemie Van de Casteele
• Ondervoozitter: Koenraad Van den Abeele
• Penningmeester: Luc Roose
• Greet Callaerts
• Naïma Lafrarchi
• Anne Six
• Christel Smedts
• Geert Staelens
• Herwig Teugels
• Sophie Tobback
• Gert Van Snick
• Isabel Vlaeminck

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit 
alle leden van de Raad van Bestuur aangevuld met:

• Greta Claes
• Johnny De Mot
• Martine De Ridder
• Annick Dermine
• Piet Ketele
• Relinde Raeymaekers
• Marianne Scheppers

Maak kennis met het team  >>>>>

Herwig is de man met het helikopter-
zicht, of beter: het girafperspectief: 
wijds kijken, maar met de voeten op 
de grond. Het helpt hem bij het maken 
van de strategische keuzes. Hij wordt 
door partners vaak gevraagd om 
advies. Zijn jarenlange ervaring in het 
Brussels werkveld boezemt vertrouwen 
in. Als spelverdeler van het team 
haalt hij de potentie bij medewerkers 
naar boven, met oog voor voldoende 
uitdaging en ambitie.  

Herwig Teugels
Directeur  
herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame 
buurt of buurtgerichte zorg moet 
je bij Olivia zijn; ze volgt en 
ondersteunt Brusselse projecten en 
maakt verbindingen tussen diverse 
praktijken en beleid. Olivia heeft een 
brede kennis van en expertise in de 
(Brussels) welzijns- en zorgsector, over 
de taalgrenzen heen. Deze wendt 
ze aan om bij te dragen aan nieuw 
beleid, zowel in organisaties als bij de 
overheid.

Olivia Vanmechelen
Medewerker zorg & beleidsondersteuning
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Charlotte is verantwoordelijk voor de 
uitbouw van Het BuurtPensioen sinds 
2016. Dat BuurtPensioen bestaat uit 
verschillende, lokale netwerken van 
buren die elkaar helpen in het dagelijks 
leven. Ze coördineert de begeleiding 
en stimuleert de groei van elk nieuw 
netwerk. Wil je graag een lokaal 
netwerk oprichten in jouw buurt, dan 
ben je bij haar aan het juiste adres.

Charlotte Hanssens
Projectcoördinator Het BuurtPensioen  
charlotte.hanssens@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 40 / GSM 0484 483 833

Jeroen is onze creatieve architect 
in huis. Hij ontwikkelt nieuwe 
(woonzorg-)projecten. Binnen het 
kader van regelgevingen en subsidies 
puzzelt hij samen met partners om 
visie, functies, ontwerp en financiering 
op elkaar af te stemmen. Wil je een 
(erkend) woonzorgproject ontwikkelen 
dan is Jeroen de geknipte persoon om 
jou hierin te begeleiden. 

Jeroen Dries
Medewerker projectontwikkeling 
Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 43

Freddy zorgt mee voor de digitale 
ontsluiting van het aanbod van welzijn 
en zorg, onder meer door zijn werk 
aan de Brusselse Sociale Kaart en de 
websites van de Kijkstages of de Week 
van de Thuislozenzorg. De expertise 
die hij onder meer opdeed bij De 
Morgen en Het Nieuwsblad gebruikt hij 
om het goede werk van zijn collega's 
mee helpen te verspreiden via diverse 
communicatiekanalen en opleidingen.

Freddy Carremans
Medewerker gegevensdeling
freddy.carremans@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 45

Sjoert is onze leergierige collega die 
zich graag vastbijt in complexe zaken 
zoals de Persoonsvolgende financiering 
of de Vlaamse Sociale Bescherming 
in Brussel. Hij is de collega die je kan 
contacteren om bepaalde (denk-)
processen in jullie organisatie of 
project te begeleiden. Je kan bij hem 
altijd terecht voor begeleiding in het 
kader van intersectoraal samenwerken 
naar een inclusieve samenleving, of 
gewoon voor een babbel met een 
humoristische kwinkslag. 

Sjoert Holtackers
Medewerker inclusie & beleidsondersteuning
sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46

Veerle zet zich gedreven in voor een 
betere kennis van de SDG's -de 17 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties- agenda 
2030 met de slogan 'To leave no 
one behind'. Zij begeleidt, zowel het 
Kenniscentrum WWZ als de bredere 
Brusselse Welzijnssector, bij de 
implementatie van de SDG's. Daarbij 
staat het verkleinen van de kloof 
tussen kwetsbare Brusselaars en het 
recht op een duurzaam leven voor 
iedereen centraal.  

Veerle Leroy
Medewerker
veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 59

Cynthia is geïntrigeerd door de 
superdiversiteit in Brussel. Die 
beperkt zich niet enkel tot de ruime 
verscheidenheid aan herkomst in 
Brussel, maar eveneens de diversiteit 
in gender, sociale klasse, handicap, 
seksuele oriëntatie ... Aan de hand 
van het kruispuntdenken geeft 
ze duiding over discriminatie en 
sociale uitsluitingsmechanismen. 
Daarnaast is zij het aanspreekpunt 
voor organisaties met vragen over 
cultuursensitieve zorg.  

Cynthia van Thiel
Medewerker diversiteit  
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 48

Afsaneh staat mee in voor onze 
administratieve ondersteuning. Ze 
zorgt ervoor dat we jou op gepaste 
wijze kunnen ontvangen en zet haar 
schouders onder de logistieke taken.  

Afsaneh Younespour
Medewerker administratie & logistiek  
afsaneh.younespour@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 44

Barbara is bevlogen door het 
thema vrijwilligerswerk en volgt de 
ontwikkelingen op de voet. Samen 
met Sarah creëert ze ontmoeting en 
uitwisseling tussen Brusselse actoren 
en ondersteunt ze organisaties bij hun 
vrijwilligersbeleid via vormingen en 
begeleiding op maat. Heb je vragen 
over de vrijwilligerswetgeving? Ze legt 
het allemaal met plezier uit. 

Barbara Fruyt
Medewerker vrijwilligerswerk  
barbara.fruyt@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 218 55 16

Narges is onze administratieve 
duizendpoot, medewerker financiën 
en verantwoordelijke personeelszaken. 
Ze staat in voor verwerking van de 
gegevens in functie van het financiële 
beheer (boekhouding, budgetten, 
subsidies …), coördineert het 
administratief en ondersteunend team 
en voert de personeelsadministratie 
uit. Ze beheert de vragen naar interne 
en externe opleidingen en vormingen, 
werkbezoeken, vacatures en stages.

Narges Ghiasloo
Medewerker financiën en HR  
narges.ghiasloo@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Stefaan schrijft onze cahiers, vier per 
jaar. Hij begeleidt de fotograaf en 
de opmaak. Hij werkt altijd in duo 
met een collega die alles weet over 
het thema. Die inhoud vertaalt hij in 
heldere verhalen en bondige artikels 
die vlot lezen. Hij heeft een hekel aan 
jargon, schrijft klare taal, en praat 
even makkelijk met een minister als 
met een thuisloze. De cahiers zijn het 
visitekaartje van onze werking.

Stefaan Vermeulen
Medewerker redactie
stefaan.vermeulen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)24141585
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Sarah is de ambassadeur van het 
Brussels vrijwilligerswerk. Samen met 
Barbara ondersteunt ze organisaties 
in het succesvol werven en begeleiden 
van vrijwilligers. Ze focust op talenten, 
toegankelijk vrijwilligerswerk en 
een duurzaam vrijwilligersbeleid 
van A tot Z.  Je kan bij haar terecht 
voor informatie, advies en vooral 
veel inspiratie! Ze deelt graag haar 
ervaringen en kennis met jullie.

Sarah Eelen
Medewerker vrijwilligerswerk
sarah.eelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 218 55 16

Els ondersteunt jullie intersectorale 
samenwerkingen. Je kan op haar 
rekenen voor advies en begeleiding. 
Ze organiseert 2 keer per jaar het 
intersectoraal netwerkevenement en 
coördineert de samenkomsten van 
de groep bruggenbouwer, waarbij 
expertise-uitwisseling en casusoverleg 
centraal staan. Bovendien heeft ze, 
dankzij de contacten op het terrein, 
een schakelfunctie tussen het werkveld 
en het beleidsvoorbereidende werk 
van het Kenniscentrum.

Els Nolf
Medewerker intersectorale actie  
els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Fatima is een leergierige collega 
die ons ondersteuning biedt bij de 
administratie en communicatie van 
het Kenniscentrum WWZ vzw. Ze 
helpt mee aan het informatiesysteem 
van de adressengids voor welzijn en 
gezondheid in Brussel 'het Brussels 
Zakboekje' en de Sociale Kaart.

Fatima Zeaaj
Medewerker administratie
fatima.zeaaj@kenniscentrumwwz.be
Tel. +32 (0)2 413 01 44

Luc is mede-initiator en begeleider 
van collectieve woonzorgprojecten in 
Brussel, o.a. het project Samenhuizen 
en het solidair woonproject Casa 
Viva. Hij houdt de vinger aan de pols 
aangaande collectieve projecten en weet 
als geen ander waar de beperkingen en 
opportuniteiten liggen. Je kan bij hem 
terecht voor informatie en inspiratie, 
en op eenvoudige vraag komt hij 
het thema voor jouw organisatie of 
doelpubliek toelichten.

Luc Lampaert
Medewerker alternatieve woonvormen  
luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Mina ondersteunt de burenhulp-
netwerken van het BuurtPensioen. 
De partners en deelnemers van de 
burenhulpnetwerken kunnen bij haar 
terecht voor informatie, advies en een 
grote dosis energie en enthousiasme. 
Ze zet haar schouders onder 
bijeenkomsten van de buren en zoekt 
samen met hen naar oplossingen om 
het netwerk duurzaam uit te bouwen. 

Mina Bouhajra
Medewerker Het Buurtpensioen
mina.bouhajra@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

Saida kreeg het verenigingsleven met 
de paplepel ingegeven. In haar gezin 
in de Marollen stonden burenhulp, 
zorgen voor elkaar en vrijwilligerswerk 
centraal. Als medewerker van Het 
BuurtPensioen  ondersteunt ze de 
burenhulpnetwerken. Dit doet ze 
altijd in nauwe wisselwerking met 
de partners en deelnemers. Ze helpt 
de lokale netwerken om een hechtere 
groep te worden met een sterke 
groepsidentiteit.

Saida Rian
Medewerker Het BuurtPensioen
saida.rian@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

Daan is gerontoloog-agoog en tijdelijke 
medewerker bij Kenniscentrum 
WWZ als onderzoeker in de studie: 
situatieanalyse personen met een 
handicap.

Daan Duppen
Onderzoeker
daan.duppen@kenniscentrumwwz.be
GSM 0499 111 774

Germaine zorgt mee voor het onthaal, 
onze administratieve ondersteuning 
en het informatiesysteem van 
de adressengids voor welzijn en 
gezondheid in Brussel 'het Brussels 
Zakboekje' en de Sociale Kaart. Heb 
je een vraag over de adressengids.  
Germaine helpt jou graag verder.

Germaine Vanderstappen
Medewerker onthaal & informatiebeheer
germaine.vanderstappen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

De projecten worden gesteund door: Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij
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