
Het welzijnsveld van vandaag 
is hybride. Socialprofitorganisaties 
dragen samen met profitorganisaties 
en burgerinitiatieven bij tot 
het welzijnswerk in Brussel.
We willen deze partners met 
elkaar in contact brengen om tot 
kruisbestuiving te komen en om 
gemeenschappelijke ethische 
principes, organisatiemodellen 
en samenwerkingsmodaliteiten 
uit te werken die breed gedragen 
zijn. De toegankelijkheid van 
de welzijnssector moet daarbij 
gegarandeerd zijn voor eenieder.

Om het welzijn van de Brusselaar 
te verhogen houden we rekening 
met de digitale ontwikkelingen. We 
capteren via platformen signalen in 
de brede welzijnswereld over noden, 
vragen, knelpunten, kansen … We 
geven ze door aan IT-experten en 
andere stakeholders. De digitale 
oplossingen moeten gekend zijn 
in de welzijnswereld. Dit doen we 
door bruggen te creëren tussen 
de welzijnssector en die van  
technologie, IT en artificiële 
intelligentie en door aan 
hulpverleners relevante opleidingen, 
tools … aan te bieden.

Het is niet voor niets dat het 
meerjarenplan de titel van een 
Japans gezegde meekreeg: ‘Visie 
zonder actie is dagdromen, actie 
zonder visie is een nachtmerrie.’ 
We willen geen dagdromers zijn en 
evenmin onbesuisd te werk gaan. 
Ambitie uitstralen en zorgen voor 
een sterkere welzijnssector is the 
moral duty van het Kenniscentrum 
WWZ, waar we met volle overtuiging 
voor gaan. n

HERWIG TEUGELS, Brussel

Elke vijf jaar, bij de start van 
een nieuwe legislatuur, 

vraagt de overheid een nieuw 
meerjarenplan op te maken. 
We  hebben ons daar goed 
op voorbereid en liepen een 
gedragen proces van bijna twee 
jaar. 

Het proces om een nieuw 
meerjarenplan te schrijven, startte 
in 2018 bij de omgevingsanalyse 
‘Brussel, gezond en wel?’ en de 
voorbereiding van de Staten-
Generaal Welzijn en Zorg Brussel. 
Daar bevraagden we de zorg- en 
welzijnssector en de doelgroepen 
over het welzijnswerk in Brussel 
en hun noden. Dit bracht ons 
een schat aan informatie, die de 
verzamelde facts and figures van de 
omgevingsanalyse vlees en bloed gaf. 
Op basis van die inbreng kwam de 
stuurgroep van de Staten-Generaal 
tot zes grote thema’s:
• Komen tot verbinding over 

sectoren en taalgrenzen heen.
• Werken aan nabije zorg met 

de buurt als speerpunt.
• Grondrechten waarborgen 

voor en met de onzichtbaren 
en de meest kwetsbare burgers 
van de stad.

• Digitalisering en social design 
in de welzijnssector, met de 
gebruiker centraal.

• Burgerinitiatieven en de 
hybridisering als nieuwe 
realiteit voor zorg en welzijn.

• De zorg voor de professional.  

Het eindverslag van de 
Staten-Generaal was eind april 
2019 klaar. Het was de basis 
voor het intern proces van ons 
meerjarenplan, ondersteund door 
de besluiten van de Sociaal Werk 
Conferentie uit 2018. Van bij de 
start lag de focus op de beoogde 
impact van het meerjarenplan en 
op de match met de duurzame 
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ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties (SDG’s). 

De input van de Staten-
Generaal vulden we in september 
2019 aan met de inhoud van 
de bestuursakkoorden van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
de Vlaamse Gemeenschap en 
het Brusselse regeerakkoord, 
die inzoomden op een aantal 
gelijklopende thema’s. COVID-19 
stelde in het voorjaar 2020 nog een 
aantal zaken op scherp.

Het meerjarenplan 2021-2025 
(MJP) -  en het daaruit voortvloeiende 
jaaractieplan (JAP) - sluiten zo dicht 
mogelijk aan bij de verwachtingen 
die de doelgroepen en de sector 
formuleerden. De stakeholders ver- 
wachtten een werking die toekomst-
gericht en visionair is, die verbin-
dingen legt maar tegelijkertijd ook 
afgelijnd en scherp is, die verder 

bouwt op de sterktes maar ook ruim-
te biedt voor innovatie en nieuwe 
thema’s aanboort. Die verwachting 
vertaalt zich in vier strategische en 
vijf operationele doelstellingen, die 
we onderling kruisen. 

De vier strategische doelstelling-
en krijgen een invulling volgens 
de vier expertisedomeinen die 
het DNA van het Kenniscentrum 
WWZ vormen: werken aan nabije 
zorg, wonen-met-zorg, diversiteit & 
inclusie en vrijwilligerswerk.

De vijf operationele doelstellingen 
combineren reeds opgebouwde 
expertise (welzijnsacademie en 
beleidswerk) met nieuwe thema’s 
die wij de komende jaren verdiepen: 
duurzaamheid, hybridisering en 
digitalisering. 

Dat geeft een matrix waarbij we 
inzetten op 15 groene kruispunten, 
die we uitwerken in concrete acties.

De nieuwe thema’s dagen ons 
uit. De maatschappelijke tendensen 
van duurzaam leven moeten 
toegankelijk zijn voor iedere 
Brusselaar. De begrippen ‘transitie’ 
en ‘duurzaamheid’ vertalen we naar 
de Brusselse welzijnsactoren. We 
zetten hen aan om die begrippen te 
implementeren in hun intern beleid 
en actieplannen. De SDG’s gelden 
daarbij als leidraad.

De maatschappelijke 
tendensen van 

duurzaam leven 
moeten toegankelijk 

zijn voor elke 
Brusselaar

Gazet
“Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie”

Een meerjarenplan met ambitie

De matrix met 15 kruispunten en een aantal van onze acties.

© Jan Van Bostraeten

“Tijdelijke bezetting 
voorkomt leegstand in 
Brussel” > p. 5

“Is iedereen welkom in de 
Vlaamse woonzorg-
centra?” > p. 8

“Neen tegen digitale 
discriminatie” > p. 14

“Het mooie is dat je er niet 
alleen voor staat” > p. 3

“Waarom deelnemen aan 
een kijkbuisstage?” > p. 12

Scan de QR-codes 
in deze krant  of 
gebruik de links 
voor extra lees- en 
videomateriaal! 

Lees snel verder 
en ontdek wat het 
Kenniscentrum WWZ 
nog doet!   
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STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK BRUSSEL

Volg de bewegingen van het 
vrijwilligerslandschap

SARAH EELEN, BARBARA FRUYT,
Brussel

In Brussel is er veel bedrijvigheid 
en zijn er constant veranderingen. 

Dat heeft natuurlijk een invloed 
op het vrijwilligerslandschap. 
Via de klankbordgroep blijft het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 
voeling houden met de noden van 
organisaties, initiatieven en vrij-
willigers. Het Steunpunt is dan ook  
de trekker van de klankbordgroep. 
Drie keer per jaar nodigen we 
een bonte mix van deelnemers 
uit die direct of indirect met 
vrijwilligerswerk aan de slag zijn. 

We inspireren, geven 
energie en ruimte 

zodat de deelnemers 
met elkaar kunnen 

uitwisselen en nieuwe 
contacten kunnen 

leggen. 

De klankbordgroep bestaat 
uit personen die het Brussels  
(Nederlandstalig) vrijwilligerswerk 
aan hangen, vertegenwoordigen 
of liefhebben, en uit vrijwilligers, 
organisaties, burgerinitiatieven, 
koepelorganisaties en doorver- 
wijzers uit verschillende sectoren 
als cultuur, jeugd, sport, welzijn,  
gezondheid ... Kortom, het is een 
gebalanceerde samenstelling waarbij 
we streven naar diversiteit in de 
klankbordgroep. 

Door deze verschillende actoren 
samen te brengen, stimuleren 
we informatie-uitwisseling en 
samenwerking tussen de deelnemers 
van de klankbordgroep, en hebben 
we een diversiteit aan meningen,  
kennis, inzichten en ideeën.

In de klankbordgroep 
bespreken we actuele thema’s 

rond vrijwilligerswerk, bekijken 
we burgerinitiatieven nader, 
stellen we nieuwe organisaties 
voor, enzovoort. Thema’s die  
reeds de revue passeerden, zijn  
onder andere begeleiden op afstand, 
vrijwilligerswerk tijdens de corona-
crisis, problemen met vrijwilligers, 
vrijwilligers waarderen, enzovoort.

De deelnemers bepalen mee 
de agenda en het thema voor de 
volgende bijeenkomst. We werken 
met cases, gastsprekers, vrijwilligers 
aan het woord, de actualiteit, een 
werkbezoek … 

Dankzij de bijeenkomsten 
kunnen we de vinger aan de pols 
houden, wederzijds van ervaringen 

profiteren en nieuwe trends 
identificeren. Uitwisseling en het 
gevoel dat je er niet alleen voor 
staat zijn de grote meerwaarde 
van de klankbordgroep. Met de 
inzichten van de klankbordgroep 
gaan we verder aan de slag om 
degelijke instrumenten en diensten 
te ontwikkelen. n

“De klankbordgroep houdt ons bij de pinken”

© SVB

BARBARA FRUYT, Brussel

Voor ons is het kristalhelder: 
vrijwilligers verdienen aandacht 

en waardering. Niet alleen omdat 
ze doen wat ze doen, maar vooral 
ook voor wat ze betekenen. Zij zijn 
immers de lijm van onze samen-
leving en de verbinders van mensen. 
Hun inzet is onbetaalbaar. Ze zijn 
er in overvloed, maar de grote  
diversiteit aan vrijwilligersactivitei-
ten in de verschillende sectoren 
is bij veel mensen nog onbekend. 
Samen kunnen we de kracht van 
vrijwilligers(werk) zichtbaarder 
maken in het straatbeeld! 

Hoe? Met de stickercampagne 
#WeVoluntHere. We ontwikkelden 
sprekende stickers in drie talen 
die we massaal verspreiden onder 
organisaties en initiatieven die met 
vrijwilligers werken.  

We lanceren een warme oproep 
om onze stickers op je raam of een 
andere zichtbare plaats te kleven. Zo 

Kleef de sticker 
en toon dat 
vrijwilligers 
welkom zijn in je 
organisatie

tonen we samen aan de wereld dat 
vrijwilligerswerk overal te vinden is 
en dat vrijwilligers onmisbaar zijn 
in onze samenleving. Het is meteen 
ook een leuke vorm van appreciatie 
voor je vrijwilligers. En wie weet 
inspireer je wel een voorbijganger 
om zich als vrijwilliger in te zetten!
Bestel je sticker gratis via onze 

website www.wevolunthere.be, 
kleef de sticker op een zichtbare 
plaats aan de ingang van je 
organisatie of versier je agenda, 
laptop, fiets ... en toon de kracht 
van vrijwilligerswerk! n

www.wevolunthere.be

© SVB

Hulp voor  jouw cliënt of cursist bij de 
zoektocht naar  vrijwilligerswerk

SARAH EELEN, Brussel

Wie op zoek is naar 
vrijwilligerswerk, kan bij ons 

terecht  voor hulp en advies. Voor 
mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt, met psychosociale 
problemen of voor mensen die nog 
niet zo goed Nederlands spreken, 
kan vrijwilligerswerk een manier 
zijn om te wennen aan werkritme, 
om zelfvertrouwen te krijgen, 
werkervaring op te doen of om 
sociale contacten op te bouwen.

Wij kunnen een infosessie 
verzorgen voor cliënten om hen te 
vertellen over de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk en wat het hen kan 
opleveren. Wat is vrijwilligerswerk? 
Wat zijn de voordelen? Welke rechten 
en plichten heb je als vrijwilliger? 
We beantwoorden die vragen aan 
de hand van een quiz, afbeeldingen 
en filmpjes. Met de talentenscan 
maken we de deelnemers wegwijs 
in de verschillende soorten vrij-
willigerswerk in Brussel. We 
informeren ook trajectbegeleiders 
over vrijwilligerswerk en de 
vrijwilligerswetgeving. Zo kunnen 
zij cliënten beter informeren, 
doorsturen naar ons en opvolgen.

Leerkrachten NT2 kunnen 
hun cursisten warm maken voor 
Oefenkansen Nederlands via 
vrijwilligerswerk dankzij het handige 
lesmateriaal dat we uitwerkten met 
het Huis van het Nederlands. We 
voorzien een volledig uitgewerkte les 
met informatie maar ook stellingen, 
afbeeldingen, getuigenissen, filmpjes 
en interessante websites.

Ook via ons infopunt 
Vrijwilligerswerk in Muntpunt 
informeren wij (kandidaat-)
vrijwilligers over het Brusselse 
aanbod voor vrijwilligerswerk. 
De medewerkers aan het onthaal 
kunnen samen met de (kandidaat-)
vrijwilliger telefonisch een afspraak 
maken bij een organisatie voor een 
eerste gesprek. Wat we niet doen, 
is de persoon vergezellen naar de 
afspraak. We zullen wel opnieuw 
contact opnemen met de (kandidaat-)
vrijwilliger om te vragen of hij 
vrijwilligerswerk heeft gevonden.

We werkten al samen met het Huis 
van het Nederlands, CuBe Ganshoren, 
CVO Lethas, Vluchtelingenwerk, 
Brusselleer, Maks vzw, Tracé BXL, 
Bon Brussel en BXL@work. n

www.steunpuntvrijwilligerswerk.be

De samenstelling 
en samenwerking 

moeten in balans zijn.

http://www.wevolunthere.be
http://www.steunpuntvrijwilligerswerk.be


RONDLEIDING 2021 3

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK BRUSSEL

© RF._.studio

BARBARA FRUYT, SARAH EELEN,
Brussel

Een organisatie die met 
vrijwilligers werkt, moet van alle 

markten thuis zijn. Je moet verstand 
hebben van beleid, vrijwilligers 
werven en aansturen, financiën, 
wetten, regelgeving en nog veel meer. 
Heb je vragen over de ontwikkeling 
van een goed vrijwilligersbeleid of 
de plaats van de vrijwilliger in jouw 
organisatie, hoe je vrijwilligers vindt 
en bindt of  hoe je je  vrijwilligers-
team diverser maakt? 

Met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Brussel gaan we samen met je 
team aan de slag om een kwaliteits-
vol vrijwilligersbeleid uit te werken 
in functie van jouw organisatie. 
In het kennismakingsgesprek 
tekenen we de lijnen uit voor de 
trajectbegeleiding, die uit meerdere 
sessies bestaat. 

Overdonderd
VIVA-SVV is een van de organisaties 
die Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Brussel contacteerde voor een 
trajectbegeleiding. “We gingen 
als organisatie door een intens 
vernieuwingstraject in ons vrij-
willigersbeleid”, zegt Lien Willaert, 
Stafmedewerker groepswerking 
& diversiteit bij VIVA-SVV. “Onze 

collega’s voelden zich daarin soms 
overdonderd door de theoretische 
vraagstukken en de omvang van de 
verandering die we beoogden.” 

Frisse blik
Als je niet oppast, verlies je het 
overzicht en de focus op wat echt 
belangrijk is. Om te vermijden dat je 
opgeslokt wordt door je organisatie 
en de dagelijkse werking, is het 
fijn om eens een buitenstaander te 
kunnen raadplegen. 

Op het vlak van 
vrijwilligerswerking 

hebben Sarah en 
Barbara ons treintje 
weer helemaal op de 

rails gezet. 

Je hebt iemand nodig die met een 
frisse blik hoofdzaken van bijzaken 
kan onderscheiden en die kan 
helpen de juiste keuzes te maken. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
biedt die frisse blik en denkt met je 
mee.

Lien: “Op het vlak van vrij-
willigerswerking hebben Sarah 
en Barbara ons treintje weer 

helemaal op de rails gezet.” Van de 
kennismaking, met veel aandacht 
voor onze specifieke noden en 
vragen, tot de vormingen zelf was dit 
voor ons één groot positief verhaal. 
We kregen interessante kaders en 
methodieken mee, maar vooral ook 
heel wat concrete, praktische tips en 
inspiratie voor experiment. En dat 
alles helemaal op maat gemaakt van 
onze vereniging en werking.” 

In 1-2-3 konden we elk 
vanuit ons kot meedoen 

aan de interactieve 
vormingssessies. 

Digitaal 
Door de coronacrisis waren we 
genoodzaakt om het format en 
de inhoud van de vormingen te 
herzien. Lien: “In 1-2-3 konden 
we vanuit ons kot meedoen aan 
de interactieve vorming. Barbara 
en Sarah gebruikten leuke online 
tools voor brainstorming en de 
ondersteunende presentaties waren 
erg aantrekkelijk qua vormgeving. 
Flexibiliteit en enthousiasme troef. 
We zijn hen daar dan ook heel 
erg dankbaar voor. Absoluut voor 
herhaling vatbaar!” n

Trajectbegeleiding
“Het mooie is dat je er niet alleen voor staat”

CAHIER 6:
VRIJWILLIGERSWERK IN 
BRUSSEL

In dit cahier delen meer 
dan 25 organisaties en 
geëngageerde vrijwilligers 
hun ervaringen, tonen ze 
hun boeiende praktijk en 
bieden we praktische tips, 
stimulerende suggesties 
en interessante reflecties. 
Vrijwilligerswerk is een 
uitgelezen manier om 
mensen kansen te bieden. 

Elke organisatie is anders 
en heeft andere vragen en 
elk antwoord is verschillend. 
Hopelijk biedt dit cahier 
voldoende inspiratie om 

HANDLEIDING: 
DE VRIJWILLIGERSMARKT 
ANDERS BEKEKEN

Deze praktische 
handleiding licht toe hoe 
een vrijwilligersmarkt een 
bruisende gebeurtenis kan 
zijn. Niet zomaar standjes 
en bezoekers, maar een 
zorgvuldig opgebouwd 
initiatief dat resultaat 
garandeert. We organiseerden 
de Vrijwilligersmarkt 
Superdivers voor mensen 
die nood hadden aan 
laagdrempelig en toegankelijk 
vrijwilligerswerk. Via een 
stappenplan, geïllustreerd 
aan de hand van 

WERKBLADEN:
BOOST JE 
VRIJWILLIGERSBELEID IN  
10 STAPPEN

Werk je pas sinds kort 
met vrijwilligers? Of heb 
je al jaren ervaring? Een 
vrijwilligersbeleid is hoe 
dan ook een must. Een 
goed beleid is doordacht, op 
maat van jouw organisatie 
en gaat niet over één nacht 
ijs. Vrijwilligers hebben 
nood aan begeleiding, 
communicatie, duidelijkheid 
en overleg. 

Gebruik ons 10- 
stappenplan en geef een  
boost aan je vrijwilligers-
beleid. Aan de hand 

Interesse in trajectbegeleiding op maat? 
Contacteer Barbara Fruyt en Sarah Eelen 
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel:
vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be

je vrijwilligersbeleid nog 
beter uit te bouwen. Het 
komt sowieso je werking 
ten goede, want tevreden 
vrijwilligers zijn de beste 
ambassadeurs voor je 
organisatie! n

van enkele vragen 
geven we je stapsgewijs 
inspiratie en praktische 
aanknopingspunten. We  
willen je een flinke aanzet 
geven tot het opzetten 
of vernieuwen van een 
vrijwilligersbeleid dat past bij 
jouw organisatie. n

praktijkvoorbeelden uit 
de Vrijwilligersmarkt 
Superdivers, verneem je 
hoe jij succesvol te werk 
kan gaan. n

© SVB

mailto:vrijwilligerswerk%40kenniscentrumwwz.be?subject=
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HET BUURTPENSIOEN

STEFAAN VERMEULEN, Brussel

‘Blijf in uw kot’ was dé  
basisregel om de corona- 
epidemie in te dijken.
Zeker voor ouderen was het  
belangrijk, omdat zij een 
hoog risico hebben om 
besmet te geraken. Het  
BuurtPensioen werkt al jaren 
samen met kwetsbare, oudere 
Brusselaars. Alle antennes van 
Het BuurtPensioen droegen 
ertoe bij om deze moeilijke 
tijden samen te overbruggen.

Charlotte: “Zodra we half maart 
wisten dat we met z’n allen thuis 
moesten blijven, hebben we met 
Het BuurtPensioen beslist om actief 
te blijven en ons te concentreren op  
die dingen die we op termijn ook 
kunnen volhouden. Op bezoek 
gaan bij elkaar of elkaar in groep 
ontmoeten was niet meer mogelijk. 
Omdat er zoveel noden zijn, kwamen 
er ook meteen veel vragen op ons af: 
mondmaskers maken, maaltijden 
bereiden, mensen vervoeren of 
bij mensen thuis gaan helpen, 
enzovoort. Maar zulke taken kunnen 
wij niet opnemen, dat gaat onze 
kracht te boven. Bovendien wilden 
wij onze vrijwilligers niet in gevaar 
brengen door hen op pad te sturen.”

 
Sociaal contact houden

“Wat wij wel konden was contact 
onderhouden door met elkaar te 
telefoneren. In elke antenne waren er 
één of twee netwerkjes van mensen 
die elkaar regelmatig belden. Soms 
zijn dat mensen die elkaar al kenden, 
maar er kwamen ook nieuwe mensen 
bij. Zij leerden ons kennen via 

websites zoals Brussel Helpt Brussel 
of Brussels Helps of via partners in 
de gemeente. De meeste van onze 
tien antennes stonden in nauw 
contact met andere lokale actoren 
en iedereen deed wat hij kon: het 
buurthuis, het dagcentrum, het 
lokaal dienstencentrum, de sociale 
dienst van de gemeente, de dienst 
senioren, het OCMW, enzovoort. 
Wanneer het ging om contact met 
elkaar houden, om te zorgen dat 
mensen niet geïsoleerd geraken, kon 
Het BuurtPensioen voluit zijn rol 
spelen. Daarbij was het belangrijk dat 
kwetsbare mensen niet alleen hulp 
kregen, maar ook op een positieve 
manier konden bijdragen. 

We hoorden mooie verhalen, 
bijvoorbeeld iemand die enthousiast 
was om nieuwe mensen te leren 
kennen en al direct plande om er 
later op bezoek te gaan. Iemand die 
de fiets nam om vanop straat met 
iemand te telefoneren die voor haar 
raam staat. Ouderen die onverwacht 
opnieuw contact kregen met hun 
kinderen. Een leerkracht die plots 
oudere mensen leerde kennen, of 
iemand die een postkaartje in de 
bus stak bij een oudere die alleen 
is. Voor ouderen zijn zulke sociale 
contacten essentieel. Dat ze elke dag 

eens tegen iemand konden praten, 
maakte een wereld van verschil.” 
 
Verse groenten en fruit thuis 
bezorgen

“Een tweede taak die Het 
BuurtPensioen op zich nam, was 
boodschappen brengen. Daarvoor 
werkten we samen met Bras dessus 
Bras dessous, Samenlevingsopbouw 
en met CollectMet, die voedsel-
overschotten verzamelen en 
verwerken. De bedoeling was 
om pakketjes van drie kilo verse 
groenten en fruit te maken voor vijf 
euro, en ook soep. Onze vrijwilligers 
gingen die pakketjes halen met 
de fiets of de auto en bezorgden 
die thuis bij kwetsbare ouderen. 

Netwerking
“Het is mooi om te zien hoe mensen 

elkaar vinden en ondersteunen in 
moeilijke tijden. Onze antennes 
draaiden op volle toeren. Even mooi 
om zien is hoe lokale organisaties 
samen zoeken hoe ze elkaar kunnen 
aanvullen en versterken. Waar kan, 
werden mensen met hun vragen naar 
elkaar doorverwezen, om iedereen 
die het nodig heeft zo goed mogelijk 
te kunnen helpen en ondersteunen. 
Na de crisis willen we verder bouwen 
op die solidariteit.” n
 

www.kenniscentrumwwz.be/
buurtpensioen

Voor ouderen zijn 
sociale contacten 

essentieel. Elke dag 
tegen iemand kunnen 

praten, maakt een 
wereld van verschil

“Op bezoek gaan of elkaar in groep 
ontmoeten was niet meer mogelijk”

Saida Rian van Het BuurtPensioen tijdens Thé au Balcon. (© Het BuurtPensioen) 

CHARLOTTE HANSSENS, Brussel

Na een aantal knutsel- en kook-
ateliers,  waarbij deelnemers 

van de burenhulpnetwerken over 
heel Brussel meer dan 250 koekjes 
bakten, 50 hoelahoepringen 
schilderden en een groot bingo-
spel maakten, was het eindelijk zo 
ver. De leuke bende mocht de straat 

op om samen met artiesten de 
buurtbewoners uit te nodigen  voor 
participatieve animatie.  Hierbij 
werd hartelijk gezongen “J’aide 
mon voisin, mon voisin, ma voisine.  
J’aide mon voisin, ma voisine 
du coin!”  Daar draaide de hele 
sensibiliseringsactie rond. Heel wat 
mensen zaten thuis omwille van 
de coronamaatregelen. Laat hen 
weten dat je er bent, dat je hen een 
handje kan helpen wanneer nodig. 
Vele kleine beetjes maken een groot 
verschil.  

Aarzel niet het burenhulpnet-
werk te contacteren om burenhulp 
in te roepen voor een boodschap, 
een telefoontje, een kort bezoekje. 

Deze sensibiliseringsactie  
hebben we kunnen realiseren 
dankzij de fijne samenwerking met  
#Warned, retired but not expired 
en met de steun van be.Source. n

Benieuwd hoe de actie Thé au 
balcon eruitzag? Bekijk het filmpje 
via deze QR-code of surf naar 
vimeo.com/469795626

Sensibilisering 
met Thé au 
Balcon

Een schitterende 
ervaring! 

Zeg het met bloemen!

CHARLOTTE HANSSENS, Brussel

1 oktober 2020 was de 
internationale dag van de ouderen. 

Voor die gelegenheid organiseerden 
we samen met Bras dessus Bras 
dessous een actie rond het symbool 
van de geschonken bloem, die we 
overhandigden aan kwetsbare 
ouderen. 

Vrijwilligers van Het 
BuurtPensioen en Bras dessus Bras 
dessous gingen voor het derde jaar op 
rij de straten, pleinen en markten van 

de verschillende Brusselse en Waalse 
gemeenten op om voorbijgangers 
een bloem te geven, die zij op hun 
beurt schonken aan een oudere. Met 
dit eenvoudig en symbolisch gebaar 
wilden we het publiek sensibiliseren 
over de levensomstandigheden van 
geïsoleerde ouderen, hen ruimte 
bieden om uit te wisselen en de 
vrijwilligers laten getuigen over hun 
engagement en ervaring.

De taal van bloemen beperkt 
zich niet tot de liefde. Bloemen 
getuigen van een bijzondere attentie 
of brengen vreugde en hoop. Een 
eenvoudig gebaar zoals een bloem 
die je aan een onbekende schenkt, 
een sms of telefoontje, een bezoekje, 
een brief of postkaart, een geschenk 
aan een naaste of zelfs een glimlach 
op straat kan het verschil maken voor 
de eenzamen onder ons, ongeacht 
de leeftijd. Op 1 oktober deelden we 
3000 bloemen uit.

We geloven in solidariteit en 
sociale inclusie als motor voor 
algemeen welzijn voor de meest 
kwetsbare ouderen. We dromen van 
een wereld met meer sociaal contact 
binnen families, in de wijk, onder 
burgers en zelfs op het werk. n

Sensibiliseringsactie Thé au Balcon. (© Het BuurtPensioen)

Charlotte Hanssens van 
Het BuurtPensioen

© Het BuurtPensioen

http://www.kenniscentrumwwz.be/buurtpensioen
http://www.kenniscentrumwwz.be/buurtpensioen
http://vimeo.com/469795626
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Tijdelijke bezetting voorkomt leegstand 
in Brussel

Het gebouw van De Ark waar New Samusocial tijdelijk introk. (© 
Nele Stragier)

LUC LAMPAERT, Brussel

Bouwprojecten genereren on-
bedoeld leegstand, vaak voor 

een langere periode. De tijd tussen 
de uitwerking van een eerste 
concept, alle voorafgaande bespre- 
kingen tot en met de afgifte van een 
bouwvergunning en de aanvang van 
de renovatiewerken, loopt al gauw 
op tot meerdere jaren. Tijdens die 
periode staan de gebouwen leeg. In 
de meeste gevallen zijn het gebouwen 
die niet meteen bruikbaar zijn. Dat 
is dan ook de reden waarom we een 
renovatieproject opzetten. In andere 
situaties kan het voorkomen dat het 
gebouw niet meer beantwoordt aan 
de huidige normen, maar best wel 
nog een invulling kan krijgen. Daar 
kan tijdelijke invulling een optie zijn.

Voor een nieuw project aan het 
Kardinaal Cardijnplantsoen van 
De Ark, een begeleidingsdienst 
voor personen met een handicap in 
Laken, was de optie om een tijdelijke 
invulling te voorzien al opgenomen 
in de overeenkomst tussen De 
Ark en de eigenaar, de Vereniging 
Parochiale Werken. De eigenaar  
geeft de begeleidingsorganisatie een 
erfpacht, terwijl deze begeleidings-
dienst het project zal financieren 
en later zal uitbaten. Een win-win 

voor beide partijen en meteen een 
verwezenlijking van een beproefd 
model. In de overeenkomst was 
bovendien opgenomen dat de be-
geleidingsdienst het gebouw huurt 
aan een symbolisch bedrag in 
afwachting van de werken, en dat het 
een tijdelijke, sociale invulling krijgt.

Op vraag van De Ark ging het  
Kenniscentrum WWZ op zoek naar 
een geschikte kandidaat om die 
tijdelijke invulling waar te maken. 
Via de cel Woningzoeker en -creator 
(WZC) van L’Ilot1 boden we het pand 
aan en werden ons drie kandidaten 
voorgesteld. Na bezoek en evaluatie 
van de kandidaturen besloten we, 
in overleg met alle partijen, om het 
pand toe te vertrouwen aan New 
Samusocial2. Zij hadden meteen een 
gezin te huisvesten. Na enkele kleine 
opfrissingswerken en het verhogen 
van het comfort, namen de bewoners 
al snel hun intrek in het pand. 

Het idee van tijdelijke invulling 
geldt uiteraard enkel voor gebouwen 
die minstens voldoen aan minimum 
comfortnormen en zonder wezen- 
lijke problemen aangaande 
brandveiligheid enzovoort. Alle 
technische installaties werken 

1 http://ilot.be/nl/huisvesting/

2 https://samusocial.be/wie-zijn-
wij/

nog naar behoren, zelfs als ze 
gedateerd zijn. Op energetisch vlak 
voldoet het gebouw niet meer aan 
de huidige normen, hoewel het 
nog bewoond en operationeel was 
als internaat tot september 2019. 
Aan tijdelijke bewoners kunnen 
we nog voldoende veiligheid, 
geborgenheid en comfort bieden. 

We hebben met deze eerste 
ervaring reeds een en ander geleerd. 
Het kan nooit de bedoeling zijn om 
ondermaatse woningen of gebouwen 
in tijdelijke bezetting aan te bieden. 
In dit concrete geval kreeg New 
Samusocial de volledige vrijheid 
om niet-structurele aanpassingen 
te doen, omdat er binnen twee jaren 
grondige renovatiewerken voorzien 
zijn. Samenwerking met organisaties 
die reeds ervaring hebben met 
tijdelijke bezetting helpt en maakt 
het voor alle partijen een zinvolle 
piste. We zijn er ons uiteraard van 
bewust dat we hiermee structureel 
geen oplossing bieden voor het 
gebrek aan betaalbare huisvesting 
in het gewest, maar waken er 
alsnog over dat we leegstand 
voorkomen, ook al is die tijdelijk. n

KENNISCENTRUM WWZ - RONDLEIDING 2021
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HERWIG TEUGELS,
LIESELOT DEGRAEVE, Brussel

“Bouwen aan hoop”, 
klinkt de leuze van De 
Overmolen, een organisatie 
die investeert in samenlevings- 
projecten. Het is een partner 
van het Kenniscentrum WWZ  
in een aantal Brusselse woon-
zorgprojecten. Lejo Fonteyn 
en Luc Crahaij vertellen erover 
met veel enthousiasme. 

Lejo: “De Overmolen investeert 
in betaalbare huisvesting omdat de 
normale woningmarkt duur is voor 
kwetsbare mensen. We zijn ook een 
incubator van nieuwe projecten, 
zoals Minor-Ndako, PAG-ASA, 
Lhiving, Globe Aroma, enzovoort. 
Zelfs het Kenniscentrum WWZ 
is eigenlijk voortgekomen uit De 
Overmolen.” 

Onze thuisbasis is de Sint-
Jorissite. Daar is Samenhuizen 
gevestigd, een van onze woonzorg-
projecten in samenwerking met 
de Goede Bijstandsparochie. 
Bewoners met een beperking, met 
het syndroom van Korsakov en 
ouderen leven samen in dertien 
kleine en grote appartementen. 
Het Kenniscentrum WWZ was mee 
grondlegger van het project.”

Luc: “We verhuren ook 
betaalbare ruimtes aan andere 
organisaties, bijvoorbeeld het 
Lakenhuis, waar onder andere het 
Kenniscentrum zit. De Overmolen 
heeft ook het sociaal verhuurkantoor 
Baïta opgericht. Zij staan in voor 
de verhuur en het beheer van de 
aangeboden woningen aan de speci-
fieke en kwetsbare doelgroepen.”

 
Over Samenhuizen maakten 
we met het Kenniscentrum een 
cahier. Hoe gaat het nu met de 
bewoners? 

Lejo: “Ze wonen grotendeels 
zelfstandig, sommigen krijgen 
begeleiding via vzw De Lariks. Er 
heerst een mooi groepsgevoel omdat 
ze samen dingen doen, zoals koffie-
momenten of koken. Natuurlijk zijn 
er soms strubbelingen, maar die zijn 
er in elk gezin.

Eind 2020 is CO-KOT BXL 
geopend, ook op de Sint-Jorissite. 
We hebben de zolderverdieping 
verbouwd tot elf studio’s voor 
studenten. De studenten die er  
wonen zijn niet-begeleide minder-
jarigen via Minor-Ndako, slacht-

offers van mensenhandel via  
PAG-ASA en studenten 
van Odisee. Er is ook een 
studio voor iemand met een 
beperking. De studenten gaan 
in het weekend niet naar huis 
en zijn hier gedomicilieerd. 
Omdat de studio’s via sociaal 
verhuurkantoor Baïta worden 
verhuurd, hebben ze korting op 
de huur. Het is de bedoeling om 
kansarme studenten de mogelijk-
heid te geven om op kot te gaan.” 
  
Een hele zolderverdieping 
verbouwen, hoe is dat 
verlopen?

Lejo: “Een groot deel van 
de verbouwing ging via sociale 
tewerkstelling. Onze klusjesploeg 
deed de afwerking en schilder-
werken. Sociale tewerkstelling heeft 
als voordeel dat de kwaliteit goed is, 
al duurt het soms wat langer. Corona 
heeft ook alles vertraagd. Het dak 
moest gelift worden en het plafond 
van de verdieping eronder moesten 
we verwijderen. We wilden in juli 
2020 klaar zijn. Pas in het najaar 
konden de studenten er wonen. 

We hebben plezante momenten 
beleefd tijdens de verbouwing. De 
torenkraan binnenbrengen was 
een huzarenstukje. Tegelijk liepen 
er hier 200 kleuters rond van de 
kleuterschool hiernaast. Die vonden 
het super om die kraan in actie te 
zien. 

Alle bewoners en de collega’s van 
De Overmolen hebben een goede 
band. Er is wederzijdse acceptatie 
tussen mensen van verschillende 
achtergronden.  De studenten 
kunnen goed samenleven en helpen 
elkaar. Ze komen overeen met de 
bewoners van Samenhuizen. Zo 
zie je dat jongeren perfect kunnen 
samenleven met mensen van 75, 80 
jaar.”

 
Jullie waren ondertussen druk 
bezig met het project in de 
Passerstraat. Hoe is dat project 
ontstaan? 

Luc: “Het lokaal diensten-
centrum Cosmos wilde huisvesting 
voorzien in de wijk Kuregem voor 
alleenstaande oudere mama’s 
van Afrikaanse afkomst. Die 
vinden moeilijk een betaalbare 
woning. Aanvankelijk gingen 
ze studio’s bouwen naast hun 
nieuwe dienstencentrum. Er waren 
problemen met de stabiliteit van het 
gebouw en dat zou alles heel duur 
maken. We gingen op zoek naar 
een ander pand. We vonden er een 
waaraan al was gewerkt door een 
projectontwikkelaar. Eerst wilden 
we een deel van het pand kopen, 
maar we werden enthousiast en 
begonnen te dromen. Uiteindelijk 
kochten we het hele pand. 

Bij het pand hoorde een 
bouwvergunning die niet volledig 
naar onze zin was. We hebben 
een nieuwe aangevraagd waarop 
we nog wachten. Voorlopig staan 
we niet stil, want we kunnen nog 
werken uitvoeren binnen de huidige 
bouwvergunning. Het pand was ook 
in slechte bouwtechnische staat. Het 
moest helemaal gestript worden en 
we moesten dingen van de vorige 
projectontwikkelaar afbreken omdat 
ze niet veilig en niet duurzaam 
waren. 

Alle woningen zullen verhuurd 
worden via Baïta, in eerste instantie 
voor het Cosmos-publiek. De ene 
woont graag alleen, de andere wil 
net de eenzaamheid doorbreken. 
Het wordt een mix van studio’s waar 
je alleen woont en appartementen 
die je deelt met anderen. Er komt 
ook een gemeenschappelijke woon- 
en leefruimte, een patio en twee 
atelierruimtes. Mensen kunnen 
er samenleven in een aangename 
sfeer, weg van de stadsdrukte en 
toch niet eenzaam. Het project 
heeft een grote maatschappelijk 
toegevoegde waarde. Op het 
gelijkvloers en in de kelderruimte 
kunnen we andere organisaties een 
plek geven. Dat zorgt voor extra 
huurinkomsten naast de huur van 
de woningen via Baïta. Daarmee 
betalen we de lening af. We krijgen 
daarnaast steun vanuit de Vlaamse 
overheid en genieten de nodige 

“Jongeren en ouderen kunnen perfect 
samenleven”

appreciatie voor wat we doen. Maar 
tegelijk worden we geconfronteerd 
met de verschillende formele  
stappen van het vergunningsproces. 
Er zijn veel instanties betrokken 
omdat het een groot project is. We zijn 
wel hoopvol, want iedereen bevestigt 
dat ons project een kwalitatief 
antwoord is op de huidige noden.”  
 
Over inkomsten gesproken, 
hoe financieren jullie die 
verbouwingen? 

Lejo: “Voor verschillende 
projecten heeft de Vlaamse 
minister voor Brussel subsidies 
vrijgemaakt via het Brusselfonds. 
We krijgen steun van de Koning 
Boudewijnstichting, van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 
we hebben een lening die we deels 
terugbetalen met huurinkomsten. 
Als je een pand verbouwt, krijg je 
ook een renovatiepremie. In het 
algemeen is de financiering van 
onze woonzorgprojecten een mix 
van subsidies, premies, leningen, 
huurinkomsten en eigen middelen.” 

Luc: “Dergelijke grondige 
renovatieprojecten in Brussel zijn 
voor een vzw enkel haalbaar als 
we optimaal gebruik maken van 
de bestaande premies. Maar er is 
alleszins een grote eigen inbreng 
vereist. Je moet ook de dingen 

kostenefficiënt aanpakken. We 
besparen op lange termijn door 
ecologisch en duurzaam te werken. 
Bij CO-KOT was dat in de isolatie, 
verluchting, de ramen, energie-
zuinige toestellen, zonnepanelen 
en grote regenwaterputten. Zo 
besparen we geld en het is beter voor 
het milieu.”

 
Wat is volgens jullie de sleutel 
tot succesvolle woonzorg-
projecten?

Luc: “Achter De Overmolen staat 
een heterogene groep bestuurders 
die ondernemend is en keuzes 
maakt. Er is veel betrokkenheid 
en engagement en dat maakt het 
mogelijk om grote projecten aan 
te gaan. En natuurlijk is er het 
Kenniscentrum WWZ waarop we 
kunnen steunen. Zij brachten onder 
andere het idee van CO-KOT aan. 
Enerzijds levert het Kenniscentrum 
expertise aan, anderzijds is het 
een goed klankbord. Het is soms 
zoeken hoe je iets moet aanpakken 
naar overheden toe, wie je best 
aanspreekt, welke partij relevant is 
… Daar kan het Kenniscentrum goed 
bij helpen.” n

www.deovermolen.be

Er is wederzijdse 
acceptatie tussen 

mensen van 
verschillende 

achtergronden

Lejo Fonteyn en Luc Crahaij van De Overmolen

BOUWPROJECTEN EN WOONZORG

Een van de studentenkoten in opbouw. (© De Overmolen)

KENNISCENTRUM WWZ - RONDLEIDING 2021
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LIESELOT DEGRAEVE, Brussel

Werken in verouderde 
infrastructuur heeft een 
impact op het binnenklimaat 
en de energiefactuur. Een 
duurzame verbouwing aan 
de welzijnsinfrastructuur 
heeft dan ook een dubbel 
voordeel: meer geld voor 
de doelgroep door een 
lagere energiefactuur en 
een gezonde omgeving voor 
iedereen.

Een van de belangrijkste sectoren 
waarop België moet inzetten in het 
klimaatbeleid is de bouwsector. De 
doelstelling van dat klimaatbeleid 
is een bijna energieneutraal 
gebouwenpark tegen 2050, 
waarbij je bijna evenveel energie 
opwekt als wat je verbruikt. 
Aangezien het merendeel van de 
welzijnsinfrastructuur ruimte zal 
hebben in bestaande gebouwen, 
speelt renovatie een essentiële rol. 
Maar renoveren is niet simpel. 
Daarom zijn er BRUXEO en VIPA 
die heel wat werk uit handen 
nemen. Met de energiescan krijg je 
zicht op de gebreken van je gebouw, 
kan je de energieverslinders 
meteen aanpakken, en maak je een 
langetermijnplanning voor grote 
of kleine (energie-)renovaties. De 
ontzorging én toeleiding naar de 
vele subsidies maken het voor de 
welzijnsorganisaties een haalbare 
kaart. Jeroen Dries en Veerle Leroy 
van het Kenniscentrum WWZ delen 
hun visie op energierenovatie.

 
Jeroen: “We stimuleren niet 
zomaar energierenovatie, maar 
koppelen daar een grondige 

bezinning aan. We hebben al 
verschillende projecten begeleid en 
leerden dat een grondige analyse  
van je situatie in de wijk nood-
zakelijk is voordat je renoveert. Met 
het Kenniscentrum WWZ bekijken 
we het plaatje veel breder dan enkel 
het energieluik en willen we de  
sector beschermen tegen inves-
teringen die later moeten worden 
teruggedraaid of verloren gaan. 
Dat noemen we het lock-in-effect, 
waarbij je energiemaatregelen 
neemt die andere ingrepen 
moeilijker maken, bijvoorbeeld 
zonnepanelen plaatsen op een niet-
geïsoleerd dak.

 
Elke energierenovatie die nu 
komt is toch dringend nodig?

Jeroen: “De urgentie van 
energierenovatie in de welzijns-
sector trekken we niet in twijfel. 
Daarvoor zijn de cijfers van het 
gebouwenpatrimonium in België 
te dramatisch. Zeker Brussel, 
met zijn vele oude historische 
gebouwen, heeft heel wat 
achterstand. Maar als je eerst je 
omgeving analyseert voordat je 
aan de renovatie begint, zie je 
misschien nieuwe opportuniteiten 
waar je eerst niet aan dacht. Een  
voorbeeld: een school die aan het 
renoveren is en ruimte vrij heeft 

om andere organisaties op te  
nemen. Of een gemeenschaps-
centrum dat een nieuwe plek zoekt 
en daarvoor samenwerkt met het 
dienstencentrum en de bib. Dat 
soort samengaan van functies  
maakt dat een groter gebouwen-
complex meer sociaal leven in de 
buurt brengt. Bovendien kunnen 
functies elkaar versterken. In de 
projecten die wij hebben begeleid 
merkten we dat er meer kansen 
werden opgemerkt wanneer 
organisaties samen de analyse 
maakten. 

Als je je als organisatie inzet 
voor een kwetsbare doelgroep in 
Brussel en je steekt al je energie 
in de werking, dan rest er vaak 
geen tijd en aandacht voor jouw 
gebouw. Daarom willen wij met het 
Kenniscentrum WWZ organisaties 
ondersteunen om de juiste analyse 
te maken.” 

 
Hoe pak je die analyse aan?

Veerle: “Je kan een analyse 
maken samen met je team. 
Daarvoor vind je de eenvoudige 
oefening ‘Een blik op je buurt’ op 
onze website. Als je bovendien 
een buitenstaander binnenhaalt, 
kan je tot zeer creatieve ideeën 
komen, bijvoorbeeld bovenop je 
eigen gebouw iets extra plaatsen 
waardoor er extra ruimte is voor 
appartementen of bureaus. Het 
hoeven niet altijd mega-projecten 
te zijn.”

  
Hoe ondersteunen we de 
energierenovatie?

Jeroen: “Wij hebben BRUXEO 
en VIPA samengebracht. Zij kenden 
elkaar niet maar doen ongeveer 
hetzelfde met andere subsidies. 
Het zijn twee initiatieven uit 
Brussel en Vlaanderen die gratis 
energiescans voor de welzijnssector 
aanbieden en de weg tonen naar 

mogelijke subsidies. Hun initiële 
doel is de sector ontzorgen. Zo wil 
de overheid de sector stimuleren 
om zijn welzijnsinfrastructuur aan 
te pakken. Zeer goede initiatieven, 
maar wij waarschuwen voor het 
lock-in-effect. Daarnaast stimuleren 
we organisaties om andere kansen 
die de wijk te bieden heeft, te 
onderzoeken.”

Veerle: “Wij willen dat 
organisaties net als ons het plaatje 
breder bekijken. We helpen hen 
dromen van de perfecte omgeving 
en maken daarbij een stappenplan 
op. Je moet durven brainstormen 
over een ideale omgeving. Daaruit 
groeien de beste oplossingen en 
ideeën.”

  
Als een organisatie eraan 
wil beginnen, wat moeten ze 
doen?

Veerle: “Stap één: maak een 
analyse van je omgeving met je 
team of bestuur, eventueel met 
onze ondersteuning. Neem er je 
tijd voor en durf  te dromen van het 
ideale plaatje. Stap twee: weet wat 
je wil. Is renovatie op de plek waar 
je nu zit ideaal? Zo ja, laat dan een 
energiescan maken door BRUXEO 
of VIPA.” n

Heb je voor stap 1 graag begelei-
ding? Jeroen en Veerle zullen jou 
begeleiden en oriënteren. 
jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be

VEERLE LEROY, Brussel

Tijdens de webinars ‘Energie-
renovatie van je infrastructuur’ 

toonden we hoe belangrijk 
het is om te onderzoeken hoe  
een organisatie zich in de wijk 
kan inbedden. Via de eenvoudige 
oefening ‘Een blik op de buurt’, 
gratis online beschikbaar, maken 
organisaties met hun team of 
bestuur een omgevingsanalyse. Dat 
is belangrijk om geen troeven van 
samenwerking of inbedding in een 
ander gebouw verloren te laten gaan. 
Met de omgevingsanalyse kan je tot  
verrassende resultaten komen. Een 
blik op de buurt betekent een open 
mind voor creatieve en coöperatieve  
oplossingen en kan een energie- 
renovatie in een ander daglicht 
stellen.

Voor de welzijnsorganisaties die 
goed ingebed zijn en toch dringend 
hun gebouw willen aanpakken, 
zijn er BRUXEO en het Vlaams  
Infrastructuurfonds voor Persoons-
gebonden Aangelegenheden (VIPA), 
met het Vlaams Energiebedrijf 
(VEB) als verbindende partner. 
Tijdens de webinars lichtten zij de 
verschillende stappen van hun gratis 
energiescan toe en toonden ze de 
weg naar de mogelijke subsidies. 
Ze begeleiden organisaties in hun 
energierenovatieprojecten, groot en 
klein. n

Webinars 
energierenovatie Welzijns- en gezondheidssector 

op weg naar een duurzame stad

“Het Kenniscentrum 
WWZ helpt je om op een 
vernieuwende manier 

te kijken naar je huidige 
en toekomstige buurt. Ze 

brengen ideeën aan en bieden 
praktische ondersteuning. 
Interessant is ook de link 
naar andere organisaties 
als Bruxeo, VIPA en het 

VEB. In het kader van ons 
meerjarenplan kijk ik uit naar 

verdere samenwerking.” 
- Peter Van Santen, Hubbie 

We helpen 
organisaties om te 

dromen van de ideale 
omgeving

“Met concrete voorbeelden 
kreeg ik in deze webinar 

een beter zicht op wat een 
geslaagde energierenovatie 

inhoudt. En dat is veel 
meer dan enkel aandacht 

voor energie! Ook optimaal 
gebruik van de nuttige 

oppervlakte maakt er deel 
van uit.” 

- Vincent Riga, LDC Ellips

Scan deze QR-codes en bekijk een 
aantal fragmenten uit de webinars 
over inbedding van je organisatie in 
de wijk en over het woon(zorg)- 
project Casa Viva, of surf naar www.
kenniscentrumwwz.be/begeleiding-
bij-energie-renovatie-groot-klein

Veerle Leroy en 
Jeroen Dries

 

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN 
AANGELEGENHEDEN (VIPA)
• Voorziet samen met VEB een gratis energiescan op maat, waarbij 

specialisten bekijken hoe gebouwen energie-efficiënter kunnen 
worden. 

• Kent klimaatsubsidies toe aan organisaties met een Health Care 
Organisation-nummer, dat aangeeft of een voorziening een erkenning 
heeft. Slechts 0,8% van die klimaatsubsidies gaat naar Brusselse 
organisaties.

BRUXEO
• Biedt expertise aan 

Brusselse social profits 
die energe willen 
besparen of willen 
investeren in duurzame 
energieproductie.

VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)
• Helpt bij de planning, uitvoering 

en opvolging van projecten rond 
energiebesparing en hernieuwbare 
energie.

• Wil de klimaatdoelstellingen voor 
de publieke sector bereiken door 
efficiënt energiebeheer.

KENNISCENTRUM WWZ - RONDLEIDING 2021

Een grondige analyse 
van je situatie in de 
wijk is noodzakelijk 
voordat je renoveert

mailto:jeroen.dries%40kenniscentrumwwz.be%20?subject=
mailto:veerle.leroy%40kenniscentrumwwz.be?subject=
http://www.kenniscentrumwwz.be/begeleiding-bij-energie-renovatie-groot-klein
http://www.kenniscentrumwwz.be/begeleiding-bij-energie-renovatie-groot-klein
http://www.kenniscentrumwwz.be/begeleiding-bij-energie-renovatie-groot-klein
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CYNTHIA VAN THIEL, 
OLIVIA VANMECHELEN, Brussel

Hoe zetten we de 
residentiële ouderenzorg 

aan tot meer diversiteit en  
cultuursensitiviteit? Die vraag stelde 
voormalig minister voor Welzijn 
Jo Vandeurzen in de aanloop naar 
het nieuwe woonzorgdecreet. Het 
woonzorgdecreet stelt scherper dan 
voorheen dat de woonzorgvoor-
zieningen werk moeten maken van 
diversiteit. De vaststelling luidt 
immers dat nog (te) weinig ouderen 
met een migratieachtergrond hun 
weg naar de ouderenzorg vinden. 
Wat kunnen de woonzorgcentra  
daaraan doen? Welke drempels 
en hefbomen zijn er om tot meer 
cultuursensitieve zorg te komen?

Het Kenniscentrum WWZ 
en onderzoeker Saloua Berdai  
Chaouni (KDG Hogeschool) 
zochten naar antwoorden tijdens 
een tweejarig leertraject en 
actieonderzoek dat samen met drie 
Vlaams erkende woonzorgcentra 
werd uitgerold. Deze studie is in 
Vlaanderen uniek in zijn opzet, maar 
heeft, zoals elk onderzoek, zijn scope 

en beperkingen. We kozen ervoor 
om het organisatieperspectief en de 
ervaringen van drie woonzorgcentra 
centraal te stellen.

Wat was de drijfveer voor deze 
woonzorgcentra om in te zetten 
op meer cultuursensitieve zorg? 
De superdiversiteit wordt meer en 
meer zichtbaar en voelbaar, zowel 
bij personeelsleden als in de buurt. 
De woonzorgcentra willen deze 
diversiteit ook weerspiegeld zien in 
hun bewonerspopulatie. Maar ze  
zien in een proactief diversiteits-
beleid ook de garantie op 
kwaliteitsvolle zorg en toekomst-
gerichte zorginnovatie. Zoals 
een van de deelnemers van het 
leertraject het mooi verwoordde: 
“Cultuursensitiviteit is geen ideo-

Is iedereen welkom in de 
Vlaamse woonzorgcentra? 
Leertraject cultuursensitieve zorg logische keuze, maar een ijkpunt van 

professioneel handelen in 2020.”
Een van de elementen die sterk 

meespelen, is de context waar 
de woonzorgcentra in moeten  
manoeuvreren. Die bepaalt de wijze 
waarop een organisatie aan cultuur-
sensitieve zorg kan werken. Helaas is 
de context op dit moment ongunstig 
om nieuwe veranderingsprocessen 
op te starten. Onderfinanciering,  
personeelstekort en corona zijn maar 
enkele voorbeelden die meespelen.

Er bestaat ook geen kant-en-klaar 
receptenboek voor cultuursensitieve 
zorg. Het gaat om maatwerk dat 
afhankelijk is van je doelen en 
mogelijkheden. Toch detecteerden 
we een aantal belangrijke principes 
die als hefbomen naar een 
cultuursensitieve zorgorganisatie 
kunnen dienen: in de diepte en 
duurzaam werken; een doordacht 
beleid en plan van aanpak 
hieromtrent; het leiderschap in 
de belichaming van de ambities 
omtrent cultuursensitieve zorg; 
het potentieel van een divers 
samengesteld team benutten;  
kritisch-reflectief werken door 
middel van intervisies, vormingen 
en uitwisseling; participatief werken 
waarbij alle lagen van de organi-
satie in het veranderingsproces 
meegenomen worden; een out-
reachende aanpak waarbij op een  
respectvolle manier in partnerschap 
met etnische en andere (buurt-)
organisaties en sleutelpersonen 
samengewerkt wordt …

Minstens even belangrijk 
voor de realisatie van een 
cultuursensitieve zorgorganisatie 
is de wijze waarop deze hefbomen 
ingezet worden. De ‘wijze waarop’ 
wordt immers sterk beïnvloed 
door onzichtbare processen zoals  
culturalisering, kleurenblindheid,  
(structureel) racisme en othering, 
waarbij je categorieën maakt van 
wat hetzelfde is en wat anders is. Stil-
staan bij deze processen is essentieel 
om kwaliteitsvolle cultuursensitieve 
zorg te realiseren. De les die een 
van de deelnemers van het traject 

meegeeft is: “Onderschat nooit de 
kracht van onzichtbare invloeden. 
Zowel bij jezelf, je personeel en bij 
anderen. Categoriseren is iets dat 
je bijna automatisch doet. Het is 
menselijk. Maar het gaat erom dat 
je je er bewust van wordt en dat je 
elkaar ervan bewust maakt.” Dat kan  
bijvoorbeeld een islamitische  
zorgverlener zijn die veronderstelt 
dat een bewoner hetzelfde begrip 
heeft van wat halalvoeding is. Die 
bewustwording vraagt tijd.

Met dit leertraject wilden we  
niet alleen de sector verder helpen 
maar ook een eye-opener zijn naar 
het beleid. De rol van het beleid 
is immers cruciaal in duurzame 
realisatie van een kwaliteitsvol 
zorgaanbod voor iedereen. 

De resultaten van dit actie-
onderzoek schreven we uit in het 
rapport ‘Is iedereen welkom?’ en 
stelden we voor op afsluitende 
webinars in oktober 2020. n 

VERRUIM JE BLIK 
MET DE VORMING 
KRUISPUNTDENKEN!

In februari 2020 gaven 
we een driedaagse vorming 
over kruispuntdenken. In 
november en december   
maakten we de omslag naar 
een online vorming vanwege  
corona. Voor wie de 
vorming  gemist heeft, is er 
een nieuwe kans tijdens de 
tweedaagse vorming in het   
najaar van 2021. n

Wat leer je in de vorming?
• kritisch kijken naar je  

eigen referentiekader,
• je eigen blinde 

vlekken, privileges en 
uitsluitingsmechanismen 
herkennen,

• de maatschappelijke 
gevolgen van bepaalde 
denkpatronen,

• met concrete casussen 
en methodieken bekijken 
we de toepassing in de 
praktijk.

Blijf op de hoogte van deze 
vorming, of boek een vor-
ming over kruispuntdenken 
voor jouw team of organi-
satie: 
cynthia.van.thiel@kenniscen-
trumwwz.be

MEETLADDER DIVERSITEIT

De Meetladder Diversiteit 
toont in welke mate jouw 
project of actie rekening houdt 
met diversiteit.

Tijdens een online 
kennismaking in november 
2020 lichtten we de tool toe. 
Aan de hand van vier stellingen 
uit de Meetladder gingen 
we in gesprek over goede 
praktijkvoorbeelden, maar ook 
over waar het mis kan gaan. 
Zo leerden de deelnemers niet 
alleen de werking van de tool, 
ze kwamen  ook meer te weten 
over elkaars boeiende  
praktijken. 

De kennismaking geven we 
in het najaar van 2021 opnieuw 
in open aanbod. n

 

Wil je meer kwetsbare ouderen 
in de buurt bereiken? Wil je 
drempels verlagen voor mensen 
met een migratieachtergrond? Is 
je project wel toegankelijk voor 
personen met een handicap?

Download de Meetladder 
Diversiteit en beantwoord deze 
vragen voor jouw organisatie! 
www.kenniscentrumwwz.be/
meetladder- 
diversiteit 

NIEUW IN 2021:
VORMING 
CULTUURSENSITIEVE ZORG

De samenleving is super-
divers en de superdiversiteit 
zal blijven toenemen.  
Goede, kwaliteitsvolle 
zorg voor iedereen 
vraagt aandacht voor 
cultuursensitieve zorg. 

Hoe kan je je  cultuur- 
sensitieve vaardigheden 
ver beteren? Wat versta je 
onder cultuursensitieve 
 zorg? Is het zo anders dan 
zorg leveren op maat?  Ben 
je je voldoende bewust van 
je eigen gekleurde bril?

Na een korte introductie 
over de context van 
superdiversiteit en migratie-
dynamieken gaan we 

in op die vragen met 
concrete voorbeelden en 
bewustwordingsoefeningen. 
n

Deze interactieve vorming 
duurt 1,5u online of 3u 
fysiek. Wil je een sessie 
boeken voor jouw team of 
organisatie?
Contacteer 
cynthia.van.thiel@kenniscen-
trumwwz.be

Cultuursensitiviteit 
is geen ideologische 

keuze, maar 
een ijkpunt van 

professioneel 
handelen in 2020

Diversiteit van Brusselse ouderen 
in beeld

OLIVIA VANMECHELEN, Brussel

Een groepje van zes studenten 
kreeg de opdracht om aan de 

hand van interviews met een 30-tal 
ouderen op een creatieve manier 
een portrettenreeks te maken die 
de diversiteit van de Brusselse 
ouderen in beeld brengt. Hiervoor 
werkten we samen met verschillende 
Brusselse seniorenwerkingen en 
zelforganisaties.  

Het project startte met een korte 
workshop over de beeldvorming 
over ouderen. De contacten met de 
ouderen zouden de studenten ertoe 
aanzetten hun beeld over ouderen 
te verbreden en de stereotypen over 
herkomst en cultuur te overstijgen. 

De coronamaatregelen dwongen ons 
om het traject een andere invulling te 
geven: fysieke ontmoetingen waren 
immers onmogelijk en we konden 
minder ouderen betrekken dan 
verwacht. Toch vonden de studenten 
een opening om op een andere manier 
elk met een oudere in gesprek te 
gaan per telefoon, briefwisseling … 
De zaken die hen bijbleven, indruk 
maakten, ontroerden of verrasten 
verwerkten ze elk in een portret. Op 
die manier verbeeldden ze de rijkdom 
aan ervaringen, levenstrajecten, 
herinneringen, interesses en 
gevoelens die achter elk levensverhaal 
schuilen en leerden ze dat diversiteit 
niet enkel in de huidskleur en afkomst 
zit, maar in veel verschillende facetten 
van het leven. n 

Project i.s.m. Odisee sociaal werk en Sankaa vzw

De portretten gemaakt door Liz en Anne-Sofie zijn enkele mooie voorbeelden.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Lees het rapport ‘Is iedereen 
welkom’ en bekijk de webinars 
via www.kenniscentrumwwz.be/
leertraject-cultuursensitieve-zorg-
woonzorgcentra of scan deze 
QR-code. Je vindt er ook een 
filmpje waarin deelnemer Celine van 
WZC De Vijvers vertelt waarom 
cultuursensitieve zorg belangrijk is.

© Cynthia Van Thiel

KENNISCENTRUM WWZ - RONDLEIDING 2021
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De portretten gemaakt door Liz en Anne-Sofie zijn enkele mooie voorbeelden.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
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SAMENWERKEN

CYNTHIA  VAN THIEL, Brussel

Magenta is een werking 
voor en door ouders die 
een kind hebben met een 
handicap of chronische 
ziekte. Na jarenlange ervaring 
te hebben opgebouwd in 
Vlaanderen, zijn ze nu ook 
aan het opstarten in Brussel. 
Het Kenniscentrum WWZ en 
Dienst Ondersteuningsplan 
(DOP) werden gevraagd als 
begeleiders in de opstart. Een 
gesprek met Noor Seghers, 
coördinator van Magenta. 

“Met Magenta leggen we de 
focus op het leven van de ouders 
met een kind met een zorgnood.  

Voor je kind doe je alles, maar het 
is ook een valkuil. We willen de 
ouders niet alleen in hun zorgrol 
naar het kind ondersteunen, maar 
ook in de combinatie met andere 
rollen: ‘Hoe zie ik mijn leven, wat 
is voor mij belangrijk?’ Je moet 
je veerkracht behouden door 
genoeg jezelf te kunnen blijven. We 
vertrekken van een aantal thema’s, 
bijvoorbeeld tijd, zorg delen met 
anderen ... We werken normaal met 
vier vaste sessies. We zetten ook 
veel in op informatieverstrekking. 
Daar hebben we een document 
voor gemaakt, ‘de roze kaart’, met 
informatie over plekken waar je 
terechtkan. Magenta heeft echt een 
impact op het leven van de ouders. 
De handvaten die we bieden, hebben 
openingen voor hen gecreëerd en 
geven weer perspectief. Daarnaast 
spreken sommige groepen nog 
steeds af met elkaar en ontstaan er 
vriendschappen. 

 
De stap naar Brussel 

In het begin ervaarden we 
Brussel als te complex om 
erbij te nemen. Dankzij een 
projectfinanciering van de VGC 
kunnen we toch de sprong wagen.   
Met behulp van de omgevings-
analyse van het Kenniscentrum 
kon ik de Brusselse complexiteit 

beter begrijpen. Ik wist wel al dat 
het geen copy paste kon worden. 
Zo gaan we onze informatieve tools 
echt wel anders moeten invullen. 
We hebben dan ook samen met 
DOP een Brusselse ‘lila folder’ 
gemaakt, waarin we verwijzen naar 
het aanbod en instanties in Brussel.  
 
Brusselse context

Het is heel moeilijk om met de 
ouders aan de slag te gaan als je 
de leefwereld niet kent. Inmiddels 
weten we wel dat de noden in 
Brussel heel gelijkaardig zijn, 
maar de context en hoe je je weg 
daarin moet vinden als gezin, is 
heel anders. Welzijn en zorg zijn 
anders georganiseerd en daar 
moet je in mee zijn. In Brussel kun 
je bijvoorbeeld bij het Brussels 
Aanmeldingspunt voor Personen 
met een Handicap (BRAP) terecht, 
dat bestaat niet in Vlaanderen.  

Bovendien is de populatie 
in Brussel helemaal anders. 
Er zijn veel mensen met een 
migratieachtergrond, veel alleen-
staande moeders die niet aan 
het werk zijn en mensen met een 
andere socio-economische situatie. 
We moeten ons aanbod daaraan 
aanpassen.  

In het begin wisten we ook niet 
langs welke kanalen we moesten 

gaan in Brussel. We ondervonden 
ook dat het niet evident is om 
mensen bijeen te krijgen zonder 
enig voortraject. Daarom zijn we zo 
blij dat we met het Kenniscentrum 
WWZ kunnen werken, omdat zij 
die spelers wel kennen, zoals de 
zelforganisaties, overlegorganen ...

  
 

Brusselse vibe
We zijn eigenlijk een beetje 

verliefd geworden op Brussel. Er 
wordt heel warm, open-minded 
en verbindend gewerkt. Het 
Kenniscentrum is een soort spil 
in die verbinding, dat is geweldig. 
Het is niet dat we nu weten hoe het 
allemaal moet, maar ik denk wel dat 
we onze weg aan het vinden zijn.  
We hebben er nog altijd heel veel 
zin in.” n

Magenta Brussel:  
www.magentaproject.be

De ouders van Seppe volgden ook workshops bij Magenta. (© Magenta)

Brussel kleurt Magenta

We zijn een beetje 
verliefd geworden op 

Brussel

Noor Seghers van Magenta

De Brusselse 
arbeidsmarkt in 
welzijn en zorg 
ELS NOLF, Brussel

De sector welzijn en zorg behoort 
tot de grootste sectoren op de 

Brusselse arbeidsmarkt. In grote 
en kleine organisaties, private en 
publieke initiatieven, ambulante en 
residentiële diensten zijn 35.000 
mensen werkzaam. De grote 
verscheidenheid aan werkplekken 
vroeg om een afgebakend overzicht 
van de sector welzijn en zorg.  
Daarom maakten het Kenniscentrum 
WWZ en Tracé Brussel het cahier 
‘Werken in welzijn en zorg in Brussel’.

In het cahier leggen we uit hoe 
de sector in elkaar zit en wat het 
profiel is van de hulpvragers en 
hulpverleners van vandaag. We 
doen ook een aantal aanbevelingen 
om de kloof tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt te overbruggen. 
Werkgevers, werknemers en mensen 
in opleiding vertellen delen hun visie 
en dromen over werken in welzijn en 
zorg. n

Bestel het cahier of lees het online via 
deze QR-code of via  
www.kenniscentrumwwz.be/cahier-
werken

KENNISCENTRUM WWZ - RONDLEIDING 2021

Werken in welzijn en zorg 
in Brussel

CAHIER 16

De sector welzijn en zorg behoort tot de grootste sectoren op de 
Brusselse arbeidsmarkt, en bestaat uit een bijzonder brede waaier aan 
organisaties. Vele daarvan richten zich tot elke Brusselaar, waar andere 
zich tot specifi eke groepen richten zoals kinderen, jongeren, ouderen, 
personen met een handicap, mensen met psychische problemen, 
thuislozen, enzovoort. Er zijn veel grote en vooral heel veel kleine 
organisaties, zowel ambulante als residentiële, en vaak zijn er 
raakpunten met de gezondheidszorg. Door die grote variatie aan 
initiatiefnemers en diensten is het bijzonder moeilijk om een netjes 
afgebakend overzicht te krijgen van de volledige sector welzijn en zorg. 
Het eerste deel van dit cahier doet daar alvast een poging toe. 

In het tweede deel getuigen werkgevers, werknemers en mensen in 
opleiding over hun ambitie, visie en praktijkervaring in zorg en welzijn. 
De centrale vraag is wat er nodig is om de kloof tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt te overbruggen. Belangrijke he� omen daarin zijn 
vorming en opleiding, werkervaring kunnen opdoen, Nederlands leren, 
erkenning van competenties en diploma’s, ondersteunend 
personeelsbeleid en investeren in diversiteit.

Dit cahier is een coproductie van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg 
met Tracé Brussel. Hun baseline ‘schakels naar werk’ is helemaal van 
toepassing op dit cahier. Moge deze tour de horizon een hulpmiddel zijn 
voor iedereen die zich in Brussel inzet voor meer en beter werken in de 
sectoren welzijn en zorg.

TRACÉ BRUSSEL
schakels naar werk

http://www.magentaproject.be
http://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-werken
http://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-werken
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Organisaties uit de dak- en 
thuislozensector vingen cliënten 
op in leegstaande hotels. Een 
verboden huisbezoek werd een 
bezoek op de stoep. Wat slaagde, 
startte uit lokale netwerken, vaak 
door disciplines en sectoren te 
overschrijden. De hervorming 
van de eerstelijnszorg naar een 
meer buurtgerichte, sector- en 
discipline-overschrijdende zorg lag 
in Vlaanderen en Brussel op tafel, 
maar was nog niet operationeel. 
De urgentie om werk te maken 
van een integrale welzijns- en 
gezondheidszorg is nu wel 
aangetoond. 

Samenwerking en netwerken 
kunnen pas slagen met steun van 
begeleidende en verbindende 
(lokale) overheden, die de mede-
werkers op het terrein vertrouwen 
en ruimte bieden om de samen-
werking aan te gaan. Waar hiaten 
opduiken, moet ontmoeting en 
informatiedoorstroming tussen 
hulpverleners gefaciliteerd worden. 
In deze samenwerkingsverbanden 
heeft de burger een actieve rol. 
Mantelzorgers, lokale verenig-
ingen en burgerinitiatieven hebben 
vaak de juiste expertise in specifieke 
domeinen. 

 
Noodhulp is nodig, maar is 
geen structurele hulp

Voor veel Brusselaars viel 
plots hun inkomen weg. Een 
beeld uit lang vervlogen tijden 
doemde op: lange wachtrijen van 
Brusselaars bij de voedselbedeling. 
Velen hadden geen reserves en 
een totaal gebrek aan sociale 
bescherming. Noodhulpinitiatieven 
schoten als paddenstoelen uit de 
grond. Partners vonden elkaar 
snel en werkten vlot samen: het 
BuurtPensioen, Cultureghem, 
Samenlevingsopbouw, Huis der 
Gezinnen, straathoekwerk en 
burgerinitiatieven. Een samen-
werking tussen de Brusselse 

overheden resulteerde in Brussels 
Helps, een platform dat hulpvragers 
en vrijwilligers samenbrengt, 
met de steun van onder andere 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Brussel, het Platforme  
Francophone du Volontariat, 
Muntpunt en BRUZZ. Die noodhulp 
bleek broodnodig, maar zou er niet 
hoeven te zijn als we structureel 
armoede zouden bestrijden.

 
Burgerinitiatieven en zelf-
organisaties in het vizier

Noodhulp werd vooral uitgerold 
door burgers, zelforganisaties en 
burenhulpnetwerken zoals Het 
BuurtPensioen. Burgerorganisaties 
organiseerden bijvoorbeeld 
maaltijdbedelingen of openden 
solidariteitsfondsen, zoals Edwige 
Abena van de zelforganisatie 
Arcadi. De organisatie Action et 
Dialogue Bruxelles (ADIB), met 
Mina Bouhajra als coördinatrice, 
hield in het Begijnenhuis in Sint-
Jans-Molenbeek een permanentie 
voor hulpbehoevenden uit de buurt.  

Burgerinitiatieven kunnen ook 
een rol spelen in de communicatie 
in crisistijden. Niet alle Brusselaars 
volgen de officiële berichtgeving en 
velen informeren zich via parallelle 
kanalen. Burgerverenigingen 
hebben meer invloed in bepaalde 
gemeenschappen. De vraag is hoe 
we hen beter kunnen inzetten om 
mensen te informeren.

Bovendien moeten we die 
burgerinitiatieven zichtbaarder 
maken. We moeten op wijkniveau 
weten wie actief is, welke 
samenwerking mogelijk is, 
hoe we organisaties kunnen 
verbinden en systemen bedenken 
om ervoor te zorgen dat alles 
tot bij de doelgroepen komt. 
Aan Nederlandstalige kant zijn 
er de koepelverenigingen van 
zelforganisaties. Zij kunnen 
gesteund worden in hun rol om  
hun achterban, op basis van hun 
noden en met hun expertise, toe 
te leiden naar de juiste actoren 
in welzijn en gezondheid. 
Tot slot moeten we erover 
waken dat burgerinitiatieven 
en zelforganisaties niet ge-
ïnstitutionaliseerd worden. Zowel 
formele als informele hulp zijn 
noodzakelijk en kunnen elkaar 

in een gelijkwaardige relatie 
aanvullen. 

 
Lokale netwerken in crisistijd

“Community care is even 
belangrijk als intensive care”, 
zegt Tinne Vandensande van 
de Koning Boudewijnstichting 
in het coronacahier. Lokale 
netwerken kunnen sneller 
mobiliseren en zijn efficiënt. 
Organisaties verwijzen cliënten 
vlot door, er is zorgcontinuïteit 
en de toegankelijkheid verbetert. 
Ze organiseren zich best over 
taalgrenzen heen en hebben als doel 
intersectorale samenwerkingen op 
het terrein te ondersteunen. Zowel 
de individuele zorgverstrekker 
als de lokale organisaties zijn 
belangrijke actoren. Helaas zijn 
ze er zich niet steeds van bewust 
hoe eenvoudig de interactie kan 
zijn. Spring bijvoorbeeld als jeugd-
werker eens binnen bij de huisarts 
of ga als zorgverstrekker naar 
het lokale dienstencentrum. Zorg 
ervoor dat je elkaar kent. Voorzie 
bijvoorbeeld een ad valvas op een 
centrale plaats in jouw organisatie. 
Ook OCMW’s kunnen bijdragen 
aan lokale netwerken.

In het concept van buurt- 
gerichte zorg komen preventie en 
zorg samen. Er zijn interessante 
initiatieven zoals BruZEL en  
Brusano, waar modellen uitgewerkt 
worden voor integrale buurtzorg. 
Veel welzijnsorganisaties  
werken hieraan mee, maar in  
Brussel zijn taal en gemeenschap  
vaak een grens. Bovendien is het 
belangrijk dat alle actoren aan- 
sluiting vinden. Wat bijvoor-
beeld met de beroepsverenigingen 
van zorgberoepen, koepels en  
federaties?

Samenwerking en beroep 
doen op niet-evidente partners of  
beroepsgroepen kunnen in 
deze moeilijke tijden alvast veel  
mogelijk maken. n 

ELS NOLF, Brussel

Bij de start van de lockdown 
in maart 2020 vingen zorg- 

en welzijnsorganisaties meteen 
noodsignalen op van kwetsbare 
groepen. Veel organisaties startten 
met noodhulp zoals voedselbedeling, 
telefoonrondes, huisbezoeken en 
medische zorg voor daklozen. De 
sectoren welzijn en zorg toonden een 
grote flexibiliteit, betrokkenheid en 
engagement. 

Dit cahier is een tijdsdocument 
van een uitzonderlijke periode 
in het voorjaar van 2020. We 
bundelen getuigenissen, verhalen 
en good practices, maar tonen ook  
structurele problemen in Brussel 
die corona heeft blootgelegd. De 
coronacrisis biedt de kans om die 
problemen aan te pakken. n

Intersectorale 
netwerkdag 
‘Ontmoeting 
centraal’
ELS NOLF, Brussel

Ook in tijden van telewerk is er 
grote vraag naar ontmoeting. 

We boden een Zoom-antwoord op 
die vraag tijdens de online inter-
sectorale netwerkdag ‘Ontmoeting 
centraal’ op 20 oktober 2020.

Special guests Guy Malfait en 
Francine van Beneden stelden hun 
boek voor, ‘Aan de onderkant ligt 
de lat altijd hoger’, dat een inkijk 
biedt in armoede en vooroordelen 
rond armoede ontkracht. We 
brachten ook verslag uit over het 
coronacahier. De getuigenissen 
van organisaties die noodhulp 
aanboden, waren hartverwarmend. 
Maar noodhulp is geen structurele 
hulp. Het coronacahier schreeuwt 
om structurele oplossingen. 

We zochten die oplossingen 
tijdens de brainstormsessies. Een 
grote zorg die we daar hoorden, 
was het gebrek aan een structureel 
overzicht van alle Brusselse zorg- 
en welzijnsorganisaties, burger-
initatieven en eerstelijnshulp. 
Verder hadden we het tijdens de 
brainstorms over community care en 
sociale contacten. We verzamelden 
een aantal concrete actiepunten die 
we bundelden op onze website. 

We sloten de netwerkdag af met 
een roep naar beleidsaanbevelingen. 
Die hebben we dan ook geformuleerd, 
op basis van de signalen uit het 
coronacahier en de netwerkdag. n 

Cahier 
‘Veerkracht in 
coronatijden’ 

Een jaar corona: over leven 
en overleven
Opinie

Community care is 
even belangrijk als 

intensive care

ELS NOLF, Brussel

Op 14 maart 2020 ging ons land 
op slot om het virus in de kiem 

te smoren. De woonzorgcentra  
sloten, de eerstelijnshulp kon patiën-
ten niet meer fysiek ontvangen, dag-
centra en opvanghuizen sloten voor  
onbepaalde tijd. Bij noodhulp- 
initiatieven waren er lange wachtrij-
en. Het Kenniscentrum WWZ ging 
op zoek naar getuigenissen van een  
bijzondere tijd en bundelde die in het 
cahier ‘Veerkracht in coronatijden’. 

Eens te meer werden we 
geconfronteerd met structurele 
en maatschappelijke problemen. 
Vóór COVID-19 was de armoede 
toegenomen: tussen 2006 en 
2018 steeg de armoede in België 
van 14,7% naar 16,4%.  Het aantal 
mensen met een leefloon steeg in 
Brussel van 2% in 2000 naar 5,1% in 
2020. Dat zal door de COVID-crisis, 
naar alle verwachting, toenemen. 
Op 20 oktober organiseerden we 
een intersectorale netwerkdag om 
de gevolgen van de coronacrisis te 
bespreken. We bundelen hier de 
signalen uit het coronacahier en 
van de intersectorale netwerkdag.  
 
De wereld gaat digitaal

Door COVID-19 organiseerden 
we meer digitale hulpverlening 
en digitaal overleg. Chatten en 
videobellen ging vlot met sommige 
doelgroepen, zoals personen met 
autismespectrumstoornis, terwijl 
het voor anderen een averechts effect 
had. De grote digitale kloof in onze 
samenleving werd duidelijk. Vooral 
kwetsbare gezinnen haakten af en 
verdwenen onder de radar. Hen 
opnieuw aan boord halen, lijkt ons 
een opdracht voor de Departementen 
Welzijn en Onderwijs.

De loketten en basisdienst-
verlening van publieke instellingen 
zoals OCMW en RVA moesten 
stoppen. Leeflonen en uitkeringen 
werden niet op tijd uitbetaald. 
Begeleiders en buddy’s mochten 
hun cliënten niet meer begeleiden. 
In de sector geestelijke gezondheid 
mochten zorgverleners niet meer de 
noodzakelijke diensten aanbieden.

We hoorden positieve signalen 
van creativiteit en wendbaarheid. 
Vroedvrouwen werkten samen 
met een bed & breakfast om pas 
bevallen vrouwen te ondersteunen. 

ADIB deelde voedsel uit tijdens de eerste lockdown. (© Layla Aerts)

LDC Miro deelde soep uit. (© Layla Aerts)

SAMENWERKEN

Lees of 
bestel 
het cahier via deze 
QR-code of www.
kenniscentrumwwz.be/cahier- 
veerkracht-coronatijden
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Wat slaagde, startte 
uit lokale netwerken, 
vaak door disciplines 

en sectoren te 
overschrijden

http://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-veerkracht-coronatijden
http://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-veerkracht-coronatijden
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SAMENWERKEN - VORMINGEN

FREDDY CARREMANS, 
SJOERT HOLTACKERS, Brussel

Van de nood een deugd 
maken. Dat was de aanpak 

van het ‘Bij een  ander’-team van 
het Kenniscentrum WWZ en  
Bru-Stars. De coronamaatregelen in 
2020 bemoeilijkten  de kijkstages, 
waar medewerkers een dag in een 
andere organisatie meedraaien. Er 
kwam een digitale oplossing: de 
kijkbuisstages. 

Alleen onder strikte voorwaarden 
waren groepsactiviteiten mogelijk. 
Dat maakte spontane ontmoetingen  
en uitwisseling moeilijk. Bovendien 
hoorden we dat veel hulpverleners 
meer dan ooit op zoek waren naar  

samenwerkingspartners  en naar  
manieren om elkaar te leren kennen.

Daarom besloten we om in 
2020 twee opties aan te bieden: 
een fysiek bezoek of een virtuele 
onderdompeling.

De fysieke bezoeken liepen  
zoals vanouds. Gastorganisaties 
openden hun deuren en ontvingen  
geïnteresseerde collega’s voor 
een halve of een hele dag.  
Tijdens dit bezoek leerden de 
gasten de organisatie al doende  
kennen,  liepen ze mee en volgden  
ze de dagelijkse werking. De 
organisaties hadden aandacht voor    
de coronamaatregelen die op dat 
moment nog van kracht waren  
zoals social distancing, mond-

maskers ...
Daarnaast was het mogelijk je  

kijkstage te digitaliseren en om 
te vormen tot een kijkbuisstage. 
Organisaties kregen de kans om 
zichzelf virtueel voor te stellen aan 
een aantal geïnteresseerde collega’s. 
Na deze voorstelling konden de 
aanwezigen vragen stellen en hun 
ervaringen uitwisselen. Wederzijdse 
kennismaking stond daarbij voorop. 
De virtuele ontmoeting werd 
gemodereerd door een collega van 
het Kenniscentrum WWZ of Bru-
stars, dat ook de technische en 
organisatorische kant van de zaak 
voor zijn rekening nam. n   

Corona zorgt voor kijkbuisstages ‘Bij een ander’

LARA, LISA, WENDY, CHELSEA,
CHLOË, JULIE, Odisee hogeschool

Deelnemen aan een kijk-
stage heeft als voordeel 

dat je andere organisaties 
beter leert kennen en het is 
goed om je kijk op het werkveld 
te verbreden. Zo kan je in de 
toekomst je cliënten vlotter 
doorverwijzen. Sofie werkt 
bij De Werklijn in Anderlecht 
als trajectbegeleider voor 

personen met een handicap. 
In november 2020 volgde ze 
een kijkbuisstage bij vzw De 
Schakel in Schaarbeek. Ze  
vertelt hoe zij de kijkbuisstage 
ervaarde.

Sofie: “Binnen De Werklijn kom 
ik regelmatig in contact met mensen 
in armoede en dat sluit aan bij de 
doelgroep van de De Schakel. Mijn 
collega’s hadden me enthousiast 
gemaakt om deel te nemen door 

hun positieve ervaringen. Voor 
de start van de kijkbuisstage 
verwachtte ik meer informatie over 
en zicht op de werking te krijgen.  
Als maatschappelijk werker vind 
ik het belangrijk om mijn kijk te 
verbreden en de werkwijze van 
anderen te observeren. Deelnemen 
aan een kijkstage doe je niet enkel in 
het belang van je organisatie, maar 
ook om cliënten beter te kunnen 
begeleiden.

Mijn voorkeur ging uit naar 
een fysiek bezoek, maar door de 
coronamaatregelen was dat niet 
mogelijk. De digitale kijkbuisstages 
waren een goed alternatief. De 
organisator bij De Schakel was 
enthousiast en stond open voor 
onderlinge interactie. Toch wil 
ik ook eens een fysieke kijkstage 
doen. Zo kan ik de organisatie beter 
waarnemen met al mijn zintuigen 
en de indeling van het gebouw zien.  

Volgend jaar wil ik zeker opnieuw 
deelnemen, zowel fysiek als digitaal 
Vanuit de kijkbuisstage hoop ik 
vooral ook een samenwerking te 
bereiken en mijn cliënten te kunnen 
doorverwijzen naar De Schakel.” n

Waarom deelnemen aan een kijkstage?

“Het is dé manier om te zien hoe anderen 
omgaan met situaties en om out of the box te 

gaan denken” - Sofie

“Het is belangrijk om je kijk te verbreden”

“Er is een goede wisselwerking,  
iedereen draagt zijn steentje bij en het is 

interactief” - Robby

 
Houd de website van 
www.bijeenander.brussels in de 
gaten en schrijf je binnenkort in voor 
een kijkstage! 

FREDDY CARREMANS, Brussel

Waar vind ik het aanbod van 
welzijn en zorg in Brussel 

en Vlaanderen? Wat bestaat er 
allemaal? Hoe weet ik nu wie waar 
kan helpen? Wij zetten je graag op 
weg met het gratis vormingspakket 
‘De sociale GPS’, waarin we tonen 
wat je allemaal kan doen en vinden 
op de sociale databanken www.
desocialekaart.be, www.sociaal. 
brussels en het Brussels Zakboekje.

De vorming vertrekt van casussen 
of personas met herkenbare situaties. 
Daarbij lichten we toe hoe de sociale 
gidsen je kunnen helpen en wat de 
verschillende mogelijkheden zijn. De 
sessie is op maat gemaakt en houdt 
rekening met het profiel van de 
deelnemers, zowel met hun taken en 
vragen als de computervaardigheden 
en kennis van het Nederlands. 

Digitaal
Deze vorming bieden we 

klassikaal aan voor groepen tussen 
de vijf en vijftien deelnemers. In 
2020 werkten we, omwille van de 
coronamaatregelen, een digitale 
variant uit. We bieden nu zowel 
fysieke als digitale vormingen aan.

De sociale GPS gaat digitaal
‘Horen, zien en doen’

Iemand met zorgvragen helpen 
omvat vaak meer dan weten naar 
welke organisatie je deze persoon 
kunt doorsturen. Hoe vang je 
verontrustende signalen op, hoe ga 
je ermee om en hoe verwijs je door? 
Dat zijn ook belangrijke vragen.
De vorming ‘Horen, zien en doen’ 
van CAW Brussel biedt daarvoor 
handvaten. De vorming bestaat 
uit vier sessies: communiceren, 
signaleren, doorverwijzen en de 
sociale kaart, waar ‘De sociale GPS’ 
deel van uitmaakt. n 

 
Heb je interesse in de vorming ‘De 
sociale GPS'? Contacteer ons via 
soka@kenniscentrumwwz.be of bel 
naar 02 413 01 45. 
 
Meer info over de vorming ‘Horen, 
zien en doen’ van CAW Brussel vind 
je via www.caw.be/hoe-wij-helpen/
preventie/vorming/vorming-voor 
-professionals/

Vormingen bij Kenniscentrum WWZ
VORMING DOCUMENTAIRE KOTOSA

Wat betekent het om zorg te krijgen in een andere 
context dan waar je geboren en getogen bent? Wat denken 
zorgverstrekkers daar zelf van? ‘Kotosa’ is een kritische 
documentaire met een universele boodschap over zorg 
in de 21ste eeuw. Je kan een vertoning boeken in jouw 
buurtcentrum, zelforganisatie, klas of op jouw event. De 
film duurt 20 minuten, waardoor er ook ruimte is voor een 
rondetafelgesprek of een educatief pakket.

OPLEIDING VOOR ONTHAALVRIJWILLIGERS

Onthaalvrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt 
voor cliënten en zijn vaak ook een 
vertrouwenspersoon. In deze vorming leren we hoe 
actief luisteren een wereld van verschil kan maken. 
We trainen basisvaardigheden zoals klantgericht 
onthaal, samenwerken en luisteren.

BASISPAKKET HANDICAP IN BRUSSEL

In deze vorming delen we basisexpertise rond het 
thema ‘handicap in Brussel’. Je maakt kennis met 
medewerkers uit andere sectoren en je wisselt 
ervaringen uit. 

VROEGER NADENKEN OVER 
LATER

De film ‘J’existe!’ volgt drie 
bewoners in de aanloop van 
het project Samenhuizen. Bij de 
documentaire hoort een cahier en een 
vormingspakket waarbij de deelnemers 
nadenken over hun wensen en noden 
voor de toekomst.

VORMING EN COACHING VRIJWILLIGERSWERK

Vriijwilligerscoördinatoren, bestuursleden en andere medewerkers 
van vrijwilligersorganisaties krijgen handvaten om aan de slag 
te gaan met vrijwilligers. We voorzien vormingen over allerlei 
onderwerpen, bijvoorbeeld vrijwilligerswetgeving, diversiteit, 
werving en meer. Ook voor persoonlijke coaching op maat kan je 
bij ons terecht.  

Benieuwd naar de ervaring van 
deelnemer Robbie? Bekijk de video 
via deze QR-code of via youtu.be/
zcFDkAEru-4

KENNISCENTRUM WWZ - RONDLEIDING 2021

INTERESSE IN EEN VORMING?
Mail naar info@kenniscentrumwwz.be of bel naar 02 414 15 85

Wil jij met je organisatie je deuren 
openen voor digitale of fysieke 
kijkstages in het najaar van 2021? 
Schrijf je dan in als gastorganisatie 
via www.bijeenander.brussels. 

http://www.bijeenander.brussels
http://www.kenniscentrumwwz.be/wegwijs
http://www.desocialekaart.be
http://www.desocialekaart.be
http://www.sociaal.brussels
http://www.sociaal.brussels
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/vorming/vorming-voor-professionals/
mailto:soka%40kenniscentrumwwz.be?subject=
http://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/vorming/vorming-voor-professionals/
http://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/vorming/vorming-voor-professionals/
http://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/vorming/vorming-voor-professionals/
https://www.kenniscentrumwwz.be/vorming-documentaire-kotosa
https://www.kenniscentrumwwz.be/de-opleiding-onthaalvrijwilligers
https://www.kenniscentrumwwz.be/basispakket-handicap-brussel
https://www.kenniscentrumwwz.be/jexiste-ik-besta
https://www.kenniscentrumwwz.be/vorming
http://youtu.be/zcFDkAEru-4
http://youtu.be/zcFDkAEru-4
mailto:info%40kenniscentrumwwz.be?subject=
http://www.bijeenander.brussels
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OLIVIA VANMECHELEN, Brussel

Dat Brussel institutioneel 
erg complex georganiseerd 

is, weten we allemaal. De drie 
gemeenschapscommissies - de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC), de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC) en 
de Franse Gemeenschapscommissie 
(Cocof) - doen bij de meesten wel 
een belletje rinkelen. Maar welke 
rol hebben de Federale overheid, 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Vlaamse Gemeenschap en de 
Fédération Wallonie-Bruxelles in 
het Brusselse speelveld? Wat is de 
geschiedenis en logica daarachter? 
Waarvoor zijn de verschillende 
beleidsniveaus dan precies bevoegd 
en welke gevolgen heeft dat op 
de wijze waarop het welzijns- en 
gezondheidsbeleid vorm krijgt?

Het Kenniscentrum WWZ stond 
als ondersteuningsorganisatie voor 
de Brusselse welzijns- en zorgsector 
niet alleen met deze vragen. Steeds 
meer staan we in verbinding met 
werkingen en beleidsontwikkelingen 
over de gemeenschappen heen. 
Dat leidde al tot de oprichting 
van Ars Collaborandi, een samen-
werkingsverband tussen Brusselse  
ondersteuningsorganisaties van 
de drie gemeenschappen. In een 
streven naar een Brusselbrede  

visieontwikkeling op het welzijns- en 
gezondheidsbeleid over de gemeen-
schappen heen leek het essentieel 
om ook elkaars beleidscontext en 
-taal beter te begrijpen. 

Dat streven vormde de kiem voor 
het samenstellen van het tweetalige 
cahier ‘Brusselse wegwijzer in 
Welzijn en Zorg’. Deze handige 
wegwijzer gidst de lezer doorheen 
het Brusselse institutionele kluwen 
en de beleidslijnen in de domeinen 
van welzijn en gezondheid. We 
stellen vast dat elke overheid een 
meer integrale en transversale  
aanpak ambieert, maar dat de 
achterliggende visies, terminologie 
en beleidskaders toch soms erg 
verschillen. 

Het cahier velt geen oordeel, 
maar is bedoeld als een praktische 
wegwijzer met handvaten om in het 
labyrint de weg te vinden en het 

welzijns- en zorglandschap beter 
te begrijpen. Enkele voorbeelden 
illustreren wat  dat betekent voor de 
hulpvrager, en hoe op het terrein tot 
oplossingen wordt gekomen om deze 
institutionele grenzen en verschillen 
te overbruggen.  

In een overzichtsposter situeren 
we de erkende werkvormen van 
de drie gemeenschappen in de 
welzijnssector- en gezondheidssector 
naast elkaar. Dat geeft een beeld van 
de wijze waarop de sectoren zijn 
georganiseerd, wat de eventuele 
tegenhangers zijn bij de andere 
gemeenschappen, en hoe aanwezig 
de werkvorm al dan niet is in het 
Brusselse zorglandschap. Zo zijn 
werkingen als ‘centres de planning 
familial’ erg present bij de Cocof, 
zijn de sociale diensten van de 19 
OCMW’s op meer dan 40 locaties 
actief, worden nagenoeg alle 
Brusselse woonzorgcentra erkend 
door de GGC en hebben de Vlaams 
erkende lokale dienstencentra 
of Verenigingen waar Armen het 
Woord Nemen geen equivalent bij 
de andere gemeenschappen.  

De Brusselse wegwijzer is bedoeld 
voor professionals, is zowel digitaal 
als in gedrukte vorm beschikbaar 
en kan ook ingezet worden als 
les- of instructiemateriaal voor 
(toekomstige) professionals in de 
Brusselse sector. De publicatie is 
ook verschenen in het Frans onder  

Wie vindt zijn weg  in het Brusselse 
labyrint?

 
de titel ‘Panorama du social et de la 
santé à Bruxelles’.

De lancering van het cahier in 
april wekte heel wat enthousiasme 
en interesse op. Velen raadpleegden 
het cahier online, honderden 
exemplaren gingen al de deur uit 
en meerdere organisaties gaven al 
aan het te zullen gebruiken voor de 
vorming van (nieuwe) medewerkers. 
n

 
 
Lees of bestel het cahier via deze 
QR-code of surf naar www.
kenniscentrumwwz.be/cahier-
wegwijzer

Het cahier velt geen 
oordeel, maar is een 

praktische wegwijzer 
met handvaten om in 
het labyrint de weg te 

vinden

Enkele eerste reacties ...“Heel duidelijk geschreven, ik heb enorm veel bijgeleerd: 

de staatshervormingen, de spelers, de bevoegdheden ... Mijn 

conclusie is nog altijd wel: ‘Help, hoe krijg ik dit ooit allemaal in 

mijn hoofd zodat ik weet bij wie ik terechtkan voor wat!’”  

- Christine Verfaillie, Huis voor Gezondheid

“Une initiative 
pertinente !” - Journal 

du Médecin

“La Fédération des Services Sociaux (FdSS) aimerait avoir des cahiers pour la formation des 

Relais Action de Quartier (RAQ) dans le cadre du projet Actions locales pour contrer le virus 

(Alcov) qui se met en place …”  - Evelyne Wetz, Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique

“Ik bladerde net door jullie cahier van 

Ars Collaborandi (fijne naam trouwens). 

Wat een helder en goed cahier! Ook heel 

handig voor onze studenten (voor lessen 

rond Brusselse welzijns- en zorgmaterie).” 

- An-Sofie Smetcoren, assistent-professor 

VUB

SOCIALE UITSLUITING - BELEIDSWERK

FREDDY CARREMANS, Brussel

“Hallo, met de spoorwegen”

“Hallo, ik zou morgen graag de 
trein nemen naar zee in Brussel-
Noord. Maar ik zit in een rolstoel. 
Kan u me helpen met het instappen?”

“Natuurlijk, onze medewerker 
staat tot uw dienst. We vragen wel 
een toeslag van drie euro, want 
hiervoor moeten we extra kosten 
maken. De tijd dat onze medewerker 
u helpt, kan hij geen andere taken 
doen.”

Vooraleer u boos reageert: dit is 
een fictief voorbeeld. Mensen met 
een beperking hoeven niet bij te 
betalen om de trein te nemen. Het 
mag zelfs niet. Onze grondwet stelt 
sinds kort: “Iedere persoon met een 
handicap heeft recht op volledige 
inclusie in de samenleving.” 

Terecht. Discriminatie op 
basis van een beperking mag niet. 
Jammer genoeg enkel op basis van 
fysieke beperkingen, want extra 
kosten worden wel vlot aangerekend 
aan digibeten. Wie in de bank 
overschrijvingen aan het loket 
brengt, moet daarvoor bijbetalen. 
Wie een treinpas niet online koopt, 
betaalt daarvoor meer. 

Nochtans is het voor vele burgers 
niet evident om online verrichtingen 
te doen. Voor wie moet leven van 
een kleine uitkering is een computer 
of smartphone een (te) dure 
aankoop en dan moet je ook nog een 
internetabonnement aanschaffen. 
Wie ongeveer een halve eeuw 
geleden de school verliet, heeft daar 
nooit geleerd hoe je een computer 
gebruikt. Wie niet vertrouwd is 
met de logica en leefwereld van de 
ontwikkelaars of opdrachtgevers van 

de digitale toepassingen, vindt vaak 
moeilijk zijn weg in het gebruik. 

Dat zijn geen geringe voor-
waarden voor vele kwetsbare 
Brusselaars. We nodigen jullie uit 
een blik te werpen op de persona die 
we maakten en je zal vaststellen dat 
de digitale kloof de zoektocht naar 
oplossingen bemoeilijkt voor heel 
wat mensen die het niet gemakkelijk 
hebben. Omdat je je geen computer 
kan permitteren, of omdat je het 
moeilijk vindt of niet de capaciteiten 
hebt om nieuwe technologieën aan 
te leren,  word je extra financieel 
gestraft. Dat maakt het voor 
diegenen die het niet breed hebben 
nog moeilijker om rond te komen. 
Wie verzint zoiets? 

Inzetten op het verkleinen van 
de digitale kloof is belangrijk. Daar 
kunnen de aanbieders van digitale 
tools hun steentje bijdragen. Ze 

kunnen ervoor zorgen dat de 
toepassingen eenvoudig en door 
zoveel mogelijk mensen te begrijpen 
zijn in duidelijke taal, waar je enkel 
vraagt wat je nodig hebt. Daarnaast  
kunnen we de gebruikers een handje 
toesteken om hen vertrouwd te 
maken met digitale toepassingen. 
Iemand kan digibeten tonen en leren 
hoe het moet. 

De drempels verlagen om zoveel 
mogelijk mensen mee te hebben is het 
doel, maar helemaal zal de digitale 
kloof nooit gedicht geraken. Laten 
we de solidariteit met deze groep niet 
verliezen. De eventuele meerkost 
voor het niet-digitale alternatief 
kunnen wij solidair dragen. Veelal 
zijn het kleine inspanningen waar 
je oog voor moet hebben, zoals de 
telefonische ondersteuning die de 
NMBS bood voor wie het moeilijk 
had om de gratis tienrittenkaart - 
uitgereikt tijdens de coronacrisis - 
online aan te vragen. Tegen digitale 
discriminatie zeggen wij neen. n

Met onze persona-methodiek geven 
we onder andere een stem aan 
digibeten. Wil je aan de slag gaan 
met de persona? Contacteer ons via 
info@kenniscentrumwwz.be!

Neen tegen digitale discriminatie

Omdat je je geen 
computer kan 

permitteren, word 
je extra financieel 

gestraft

Opinie
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Brusselse wegwijzer 
in welzijn en zorgCAHIER 15

Ars Collaborandi

Dat België een ingewikkelde staatsstructuur hee� , weet iedereen. 
In Brussel liggen er zeven beleidsniveaus als een ‘institutionele lasagne’ 
boven op elkaar: de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG), de Vlaamse (VG) en de Franse Gemeenschap (FWB), 
de Vlaamse (VGC), de Franse (COCOF) en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC/COCOM), en de lokale besturen. 
Wie in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector werkt, ziet al langer 
door de bomen het bos niet meer.

Dit cahier wil een wegwijzer zijn om het Brusselse institutionele kluwen 
voor de sectoren zorg en welzijn te ontwarren. Meer dan een wegwijzer 
is het niet. Wie op het terrein een concrete vraag hee�  zal in dit cahier 
niet het volledige antwoord vinden. Het is wel een hulpmiddel om die 
zoektocht doelgericht aan te vatten en het welzijns- en zorglandschap 
beter te begrijpen. Enkele inspirerende voorbeelden zijn een illustratie 
van samenwerkings federalisme op het terrein.

Voor de samenstelling van dit cahier deed het Kenniscentrum WWZ 
een beroep op de partners van Ars Collaborandi, met redactieleden uit 
de drie Brusselse gemeenschappen. Het is meteen een uitnodiging om 
met z’n allen, over de institutionele grenzen heen, constructief samen 
te werken voor een betere zorg en welzijn in Brussel.

http://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-wegwijzer
http://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-wegwijzer
http://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-wegwijzer
https://www.kenniscentrumwwz.be/nieuws/personen-met-een-handicap-treden-toe-tot-de-belgische-grondwet
https://www.kenniscentrumwwz.be/nieuws/personen-met-een-handicap-treden-toe-tot-de-belgische-grondwet
https://www.kenniscentrumwwz.be/nieuws/personen-met-een-handicap-treden-toe-tot-de-belgische-grondwet
https://www.kenniscentrumwwz.be/statengeneraal/persona
mailto:info%40kenniscentrumwwz.be?subject=
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EXTRA

vond ik hulp

Dankzij het Brussels Zakboekje

www.kenniscentrumwwz.be/zakboek

Ga aan de slag met onze tools
Poster Kleurrijke zorg
Samen met tien tips voor cultuurgevoelige ouderenzorg 
is deze poster een inspiratiebron voor meer kleur in de 
ouderenzorg.

Persona-methodiek
Maak kennis met Ariana, Dimitri, Omar, en de 

anderen. Zij vertellen hun verhaal en geven een stem 
aan de veelheid aan gebruikers van welzijn en zorg.

Toolbox divers vrijwilligerswerk
15 concrete tools gekoppeld aan praktijkverhalen.

Talentenscan
De talentenscan toont welke talenten iemand heeft en welk 

vrijwilligerswerk bij hem past.

Zoek de 
verschillen!
De voorbije tien jaar ontwikkelden we 
een vernieuwende visie en aangepaste 
modellen voor wonen met zorg, die beter 
tegemoetkomen aan de noden van vandaag. 
In het tweedelige cahier ‘Wonen met zorg’ 
lichten we deze breed gedragen visie toe. 
Centraal in de evolutie in wonen en zorg staat 
een buurtgericht en inclusief aanbod, met 
toegankelijke diensten in de directe omgeving 
van gebruikers. Nieuwe woonzorgvormen 
bevorderen de sociale cohesie, gaan 
eenzaamheid tegen, moedigen samenleven 
in diversiteit aan, stellen duurzaam wonen 
centraal, en streven ernaar om betaalbaar te 
zijn voor iedereen. 

Deze tekeningen schetsen een fictieve wijk in 
Brussel voor en na de nieuwe visie op wonen 
met zorg. Kan jij 5 verschillen vinden? Illustraties door Ronald Heuninck

Ken jij de SDG’s al? Lees de tekst en vul het raster aan met de ontbrekende woorden. De omschrijving 
van de woorden en de eerste letters zijn gegeven om je op weg te helpen.

WIN! Heb je het centrale woord gevonden? Mail de oplossing naar veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be. De eerste drie juiste antwoorden winnen 
een SDG-werkkoffer of een duurzaam cadeautje! 

Ben je benieuwd naar de 17 SDG’s of heb je interesse in onze tools en tips? Scan de QR-code of surf naar www.kenniscentrumwwz.be/sdg

Op 25 september 2015 ondertekenden alle 193 VN-lidstaten een nieuwe agenda 
voor duurzame ontwikkeling. Z……..(5) duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) stippelen de weg uit naar een duurzame wereld in 2030. Onder het motto 
‘n……(1) blijft achter’ pakken de SDG’s de grootste globale e……….(11), sociale en 
ecologische u……….(6) aan. Elk individu, elk bedrijf, elke organisatie, elke o…….(9) 
draagt iets bij. De doelstellingen zoeken nieuwe samenwerkingen om 
gemeenschappelijke bekommernissen de w…..(12) uit te helpen. 

Het Kenniscentrum WWZ zet in op vertaling van de SDG’s in de welzijnssector in 
B……(3). De opdracht van de welzijnssector sluit aan bij verschillende SDG’s, en de 
SDG's zijn een kapstok om doelstellingen en acties aan op te hangen die respect 
voor onze p……(7) en haar bewoners bevorderen. Ook de Brusselse besturen 
onderschrijven in hun beleidsakkoorden de SDG’s. Dit is een duidelijk signaal dat niet 
enkel hogere overheden maar ook lokale b…….(2) zich engageren voor een 
duurzame wereld. 

We bieden praktische tips en tools bij de integratie van de SDG’s in jouw organisatie 
en beleid, zoals een werkkoffer, enquête, of begeleiding op maat. De Brusselse 
w………….(10) levert een onmisbare bijdrage aan verschillende duurzame 
doelstellingen. Wij willen dat samen zichtbaarder maken. A……(8) en ongelijkheid de 
wereld uit helpen is een werk van lange adem, en kan enkel slagen als we met z’n 
allen s……….(4). 

 1 n                   

   2 b                 

     3 b               

4 s                    

       5 z             

   6 u                 

     7 p               

     8 a               

   9 o                 

      10 w              

 11 e                   

  12 w                  

 

 

 

 

Op 25 september 2015 ondertekenden alle 193 VN-lidstaten een 
nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling. Z……..(5) duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) stippelen de weg uit naar een 
duurzame wereld in 2030. Onder het motto ‘n……(1) blijft achter’ 
pakken de SDG’s de grootste globale e……….(11), sociale en 
ecologische u……….(6) aan. Elk individu, elk bedrijf, elke organisatie, 
elke o…….(9) draagt iets bij. De doelstellingen zoeken nieuwe 
samenwerkingen om gemeenschappelijke bekommernissen de w…..

(12) uit te helpen.

Het Kenniscentrum WWZ zet 
in op vertaling van de SDG’s in 
de welzijnssector in B……(3). De 
opdracht van de welzijnssector 
sluit aan bij verschillende SDG’s, 
en de SDG’s zijn een kapstok 
om doelstellingen en acties aan 
op te hangen die respect voor 
onze p……(7) en haar bewoners 
bevorderen. Ook de Brusselse 
besturen onderschrijven in hun 
beleidsakkoorden de SDG’s. Dit is 
een duidelijk signaal dat niet enkel 
hogere overheden maar ook lokale 
b…….(2) zich engageren voor een 
duurzame wereld.

We bieden praktische tips en tools bij de integratie van de SDG’s in 
jouw organisatie en beleid, zoals een werkkoffer, enquête, of begeleiding 
op maat. De Brusselse w………….(10) levert een onmisbare bijdrage aan 
verschillende duurzame doelstellingen. Wij willen dat samen zichtbaarder 
maken. A……(8) en ongelijkheid de wereld uit helpen is een werk van 
lange adem en kan enkel slagen als we met z’n allen s……….(4).

(1) het omgekeerde van ‘iedereen’
(2) de groep die een gemeente leidt (meervoud)
(3) het gewest waar wij actief zijn
(4) met elkaar werken aan iets
(5) het aantal SDG’s
(6) een moeilijke taak/probleem (meervoud)
(7) synoniem voor ‘aarde’

(8) situatie waarin men weinig financiële midde-
len heeft
(9) synoniem voor ‘regering’ of ‘bestuur’
(10) de sector waarin we actief zijn
(11) met betrekking tot de economie
(12) synoniem voor ‘samenleving’
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Illustratie door Fien Sambaer

INTERESSE IN EEN TOOL?
Mail naar info@kenniscentrumwwz.be of bel naar 02 414 15 85

https://www.kenniscentrumwwz.be/poster-een-kleurrijke-kijk-op-een-zorgzame-wijk
https://www.kenniscentrumwwz.be/statengeneraal/persona
https://www.kenniscentrumwwz.be/node/493
https://www.kenniscentrumwwz.be/talentenscan
mailto:veerle.leroy%40kenniscentrumwwz.be?subject=
http://www.kenniscentrumwwz.be/sdg
mailto:info%40kenniscentrumwwz.be?subject=


16

TEAM

Afsaneh Younespour
administratie 
en logistiek

Herwig Teugels
directeur

Barbara Fruyt
vrijwilligerswerk

Jeroen Dries
projectontwikkeling

Frank Tierens
digitale inclusie

Sjoert Holtackers
inclusie en beleidsondersteuning

Olivia Vanmechelen
zorg en beleids-

ondersteuning

Freddy Carremans
gegevensdeling

Luc Lampaert
alternatieve 
woonvormen

Els Nolf
intersectorale actie

Germaine Vanderstappen
onthaal en informatiebeheer

Charlotte Hanssens
Het BuurtPensioen

Laure Bakker
CuSeHa

Cynthia van Thiel
diversiteit

Mina Bouhajra
Het BuurtPensioen

Veerle Leroy
duurzaamheid

Fatima Zeaaj
administratie

Saida Rian
Het BuurtPensioen

Lieselot Degraeve
communicatie

Sarah Eelen
vrijwilligerswerk

Algemene vergadering 
De Algemene vergadering bestaat uit de leden 
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Houd het duidelijk voor iedereen. 
Zo begrijpen we elkaar beter. 
www.kenniscentrumwwz.be/dabDAB: De Afkortingen Brigade

Narges Ghiasloo
financiën en HR

Blijf op de hoogte! 
Ontvang regelmatig een update 
in je mailbox over het reilen en 
zeilen in welzijn, wonen, zorg en 
vrijwilligerswerk. Schrijf je in voor 
onze nieuwsbrieven via www.
kenniscentrumwwz.be/ontvang-
onze-nieuwsbrief.

Op onze website www.
kenniscentrumwwz.be kom je niet 
enkel alles te weten over onze 
werking, maar vind je ook nieuws, 
activiteiten en vacatures over de 
sectoren waarmee we werken. Heb 
je zelf iets te melden? Laat het ons 
weten!

Onze medewerkers helpen je 
graag verder! Je kan iedereen 
mailen via voornaam.achternaam@
kenniscentrumwwz.be. We zijn ook 
bereikbaar via info@kenniscentrumwwz. 
be en 02 414 45 85!
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Het Kenniscentrum WWZ 
werkt aan de SDG’s, de 17 
duurzame ontwikkelings-
doelstellingen van de VN 

Sofie Deberdt
projectontwikkeling

Marie De Brouwere
Het BuurtPensioen

http://www.kenniscentrumwwz.be/dab
http://www.kenniscentrumwwz.be/ontvang-onze-nieuwsbrief
http://www.kenniscentrumwwz.be/ontvang-onze-nieuwsbrief
http://www.kenniscentrumwwz.be/ontvang-onze-nieuwsbrief
http://www.kenniscentrumwwz.be
http://www.kenniscentrumwwz.be
mailto:info%40kenniscentrumwwz.be?subject=
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