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Voorwoord

‘Handel in senioren’, zo luidt de titel van het artikel dat Chris De Stoop pleegt in Knack van 31 maart 2010. Hij klaagt aan dat senioren

handelswaar zijn geworden, dat in enkele jaren tijd een flink deel van de ouderenzorgsector in handen is gevallen van commerciële, buitenlandse

of beursgenoteerde groepen en vastgoedmakelaars. De rusthuissector is big business geworden. Waar in Vlaanderen deze commerciële partners

echter veelal bestaande rusthuizen overnemen, zetten ze zich in Brussel volop in om nieuwe voorzieningen uit te bouwen en het aanbod

aanzienlijk te verhogen.

Het Brussels institutioneel kluwen maakt dat er binnen de Vlaamse programmatie voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad geen publieke

initiatiefnemers opstaan. De OCMW’s, die verondersteld worden tweetalig te werken, bewegen zich enkel binnen de programmatie van de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel juicht dan ook toe dat er nieuwe woonzorgvoorzieningen worden uitgebouwd. Jarenlang is de Brusselse

ouderenzorg het zieke broertje geweest, met nauwelijks geïnteresseerde uitbaters. De realisatiegraad van de programmatiecijfers voor de

woonzorgcentra bedroeg eind 2008 slechts 9%, deze voor de diensten voor gezinszorg om en bij de 18%. Niet echt om fier op te zijn.

In de toekomst komt daar verandering in. In 2009 worden voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad meer dan 600 ‘woongelegenheden

woonzorgcentrum’ opgevraagd binnen de Vlaamse programmatie. Dat zal binnen enkele jaren de realisatiegraad met meer dan 50% verhogen.

Dit loopt niet toevallig samen met de aandacht die de schrijnende situatie van de Vlaams erkende ouderenzorg in Brussel kreeg n.a.v. de

voorstelling van het Masterplan Woonzorgzones Brussel en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorgzones Brussel. Het

Kenniscentrum heeft hier duidelijk een katalysatorfunctie.

Alertheid voor de signalen van de gebruikers en voor de aandachtspunten die Chris De Stoop in zijn artikel naar voor haalt, is geboden, ook in

Brussel. In de pure commercialisering van de sector schuilt een reëel gevaar. Daarom is het noodzakelijk dat ook andere niet commerciële

organisaties voorzieningen uitbouwen in Brussel, zodat er een goede mix ontstaat aan initiatiefnemers. Een dergelijke mix kan enkel leiden tot

kwaliteitsverhoging van de hele sector.

Tevens merkt het Kenniscentrum dat ook commerciële partners best bereid zijn zich in te schrijven in de ontwikkelde woonzorgfilosofie, zoals die

voor Brussel werd uitgetekend. Wanneer er in gesprek wordt gegaan, is er bij deze vennootschappen bereidheid om ook enkele minder

lucratieve woonzorgvormen aan te bieden, zoals een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf of een lokaal dienstencentrum.
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Het in 2009 goedgekeurde woonzorgdecreet biedt alvast voldoende hefbomen om ouderen een goede oude dag te garanderen, waarbij ze de

gevraagde en aan hun noden aangepaste zorg krijgen. Het is echter een gemiste kans dat in het woonzorgdecreet geen koppeling wordt

gemaakt tussen het aanbieden van verschillende types van voorzieningen of zorgverlening. Indien dat wel het geval zou zijn, zou voor de

ouderen een zorgcontinuüm kunnen worden gecreëerd.

Het decreet zet eerder in op vrijwillige samenwerking. Het nodigt de aanbieders van de eerstelijnszorg en de ouderenzorg uit te komen tot

werkbare woonzorgnetwerken en zorgknooppunten, van waaruit de zorg- en dienstverlening kan worden georganiseerd. Hopelijk kan dergelijk

model owv de link met de thuiszorgactoren een directe en voortdurende kwaliteitsscreening van de residentiële voorzieningen garanderen. Het

dient aan te bevelen dat bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten hiermee rekening wordt gehouden.

Om dergelijk model al uit te proberen, is het Kenniscentrum in 2009 mede-indiener van een projectaanvraag inzake zorgvernieuwing, dat van de

samenwerking tussen de verschillende aanbieders een echt topic maakt.

De studie over de Brusselse situatie van de thuiszorg is daar alvast een nuttig instrument voor.

Beste lezer, woonzorg uitbouwen te Brussel is een boeiende opdracht. Uitdagingen te over, zo zal je zelf kunnen vaststellen.

Herwig Teugels,

Directeur Kenniscentrum Woonzorg Brussel
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1. Functies en opdrachten van het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW begint in 2009 aan zijn tweede werkjaar. De werkdoelstellingen zijn een verderzetting van deze die

in de beheersovereenkomst 2008-2009 met de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden afgesproken. Zie

www.woonzorgbrussel.be/node/51. Voor 2009 ligt de klemtoon op de ontwikkeling van enkele nieuwe woonzorginitiatieven en op de

uitwerking van het actieplan levensloopbestendig wonen.

Daarnaast zet het Kenniscentrum ook nog sterk in op het in kaart brengen van de situatie van de Brusselse thuiszorg.

1.1. Kennisfunctie

1.1.1. Kennis vergaren

Kennis vergaren gebeurt op heel verschillende manieren: via onderzoek, wetenschappelijke ondersteuning, uitwisseling, werkbezoeken, het

gezamenlijk reflecteren, het verwerven van beeldmateriaal, het bijwonen van studiedagen, de procesmatige opvolging van projecten, …

Het Kenniscentrum krijgt een aantal signalen die er toe aanzetten een onderzoek te starten naar de situatie van de Brusselse thuiszorg. In het

Brussels Gewest zijn drie overheden bevoegd voor de thuiszorg: de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

en de Commission communautaire française. Dit maakt dat de thuiszorg divers is uitgebouwd, maar daardoor ook zeer onoverzichtelijk is. De

moeite waard om dit nader te onderzoeken door middel van de analyse van de programmeringscriteria en het aanbod, een bevraging van

sleutelfiguren en basiswerkers en aandachtspunten voor de ontwikkeling van de woonzorgzones.

Op 13 maart 2009 wordt het Vlaamse woonzorgdecreet goedgekeurd, en enkele maanden later een hele reeks uitvoeringsbesluiten die het

decreet handen en voeten geven. Het woonzorgdecreet vervangt het vroegere ouderenzorg- en thuiszorgdecreet en integreert beide decreten.

Het woonzorgdecreet heeft als doel om ouderen faciliteiten aan te bieden die het mogelijk maken dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven

wonen. Het nieuwe decreet wordt grondig bestudeerd, samengevat en in een schema gegoten, zodat het snel een overzicht biedt van de

voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Het Kenniscentrum zoomt eveneens in op de repercussies voor Brussel. De conclusies van dit

onderzoek worden aan de overheid overgemaakt en toegelicht.
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Op het einde van het jaar wordt gestart met een literatuurstudie over de situatie van allochtone ouderen. De werkgroep woonzorgoverleg,

die vnl. nadenkt rond zorgvernieuwing, komt tot de vaststelling dat er in Brussel bijzonder weinig initiatieven zijn die zich richten naar

migrantenouderen. Deze ouderen vinden de weg niet naar de voorzieningen of vinden niet echt een plaats waar ze zich thuis voelen. Daarom

wordt besloten om in 2010 een initiatief te nemen dat zich exclusief richt naar deze doelgroep. Deze studie zal in 2010 resulteren in voorstellen

voor enkele laboratoria in het werken met allochtone ouderen, die dan verder zullen worden afgetoetst bij het werkveld en van daaruit worden

verfijnd.

Ook wordt studiewerk verricht omtrent levensloopbestendig wonen. Er wordt een oplijsting gemaakt van de verschillende

toegankelijkheidsnormen die worden gebruikt in Vlaanderen, Nederland en Brussel. Deze normen worden onderling vergeleken en er wordt een

categoriseringstabel voor toe- en doorgankelijkheid van woningen uit gedistilleerd, afgestemd op de stedenbouwkundige normen van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze categoriseringstabel onderscheidt 3 categorieën van toegankelijke woningen onderscheiden worden:

 de standaard levensloopbestendige woning, volledig geschikt voor rollatorgebruik

 upgrade 1: toegankelijke woning voor rolstoelgebruiker,

 upgrade 2: doorgankelijke woning voor rolstoelgebruiker. De levensloopbestendige woning is dus de basis voor een toegankelijke woning

en telkens wordt met een upgrade een stap verder gegaan.

De erkenning en VIPA-subsidiëring zijn Vlaamse materie, met een eigen normering. De bouwnormen daarentegen zijn onderhevig aan de

gewestelijke regelgeving. Beide zijn niet op elkaar afgestemd. Daarom wordt een vergelijkende studie gemaakt tussen de normering van

VIPA, de algemene en specifieke regelgeving inzake collectieve bewoning geldig het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Besluit van de

Vlaamse regering betreffende normen die betrekking hebben op het gebouw en op de veiligheid en het Koninklijk Besluit betreffende specifieke

architectonische normering. Dit wordt in schema gegoten, met als doel in één oogopslag duidelijk te maken aan welke normen moet worden

voldaan om als nieuw initiatief in orde te zijn met de gevraagde regelgeving op de verschillende bestuurlijke niveaus.

De woonzorgzones waarin projecten worden ontwikkeld worden onder de loep genomen: de socio-demografische gegevens worden verzameld,

de bestaande diensten in kaart gebracht, de kansindicatoren geanalyseerd, de mogelijke partners opgelijst, de potentiële initiatiefnemers

bevraagd, …

Er vinden tal van werkbezoeken plaats, o.a. aan het rusthuis en dagverzorgingscentrum van Dilbeek, aan woonzorgcentrum ARCUS, aan het

woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum en serviceflats te Sint-Genesius-Rode, aan de ADL-centrale van ADO Icarus te Denderleeuw en
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Halle, aan de hulpmiddelenbank van de Brailleliga, aan ANLH, aan le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles, aan Centre Scientifique et

Technique de la Construction, aan de voorzieningen voor personen met een handicap Zonnelied en aan Landelijke Thuiszorg te Leuven.

De samenwerking met de afdeling sociale agogiek van de VUB wordt verder uitgebouwd. De reflectiegroep die bestaat uit Prof. Verte en 2 van

zijn medewerkers en 3 teamleden van het Kenniscentrum wordt verdergezet. In de reflectiegroep, die 4 keer per jaar een halve dag samenkomt,

wordt nagedacht over de uitwerking van het actieplan levensloopbestendig wonen, over het ontwikkelen van participatiemodellen inzake het

betrekken van de buurt bij het opzetten van woonzorgprojecten, over de resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek te Brussel en over

sensibilisering aangaande woningaanpassing.

Er wordt vanuit het Kenniscentrum meegewerkt aan het ouderenbehoefteonderzoek dat de VUB opstart in de stad Brussel dit o.a. door

participatie van het Kenniscentrum aan de stuurgroep rond de bevraging van Turkse ouderen.

Met de coördinatoren van de ontwikkeling van de woonzorgzones in Antwerpen, Genk en Wervik, wordt o.l.v. het HIVA samen gezeten om

ervaringen uit te wisselen en bij elkaar inspiratie op te doen. Deze ontmoeting met de verschillende woonzorgsteunpunten is de moeite waard

om in 2010 verder vorm te geven, zeker met de partners uit Antwerpen, omdat er daar een hele reeks gelijklopende bekommernissen en

ontwikkelingen te bespeuren vallen.

1.1.2. Kennis ontsluiten

1.1.2.1. De website

De website www.woonzorgbrussel.be krijgt verder vorm en wordt half 2009 geüpdate. Alle belangrijke documenten zijn hier te vinden en ook de

ontwikkeling van de projecten kan op de site worden gevolgd.

1.1.2.2. Voordrachten

In 2009 worden volgende voordrachten geven op vraag van de geïnteresseerde partners:

 30 januari 2009: een presentatie van woonzorg Brussel aan de TGZ-kern van Woluwe;

 24 februari 2009: een presentatie van woonzorg Brussel, met het accent op de mogelijkheden van de inbedding van voorzieningen voor

personen met een handicap voor het Brussels Overleg Gehandicaptenzorg;

 25 maart 2009: een stand van zaken van de woonzorgprojecten voor de algemene vergadering van het Brussels Overleg Thuiszorg;
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 4 mei 2009: woonzorg Brussel voorgesteld in kader van de Academic Geriatric Tour;

 18 mei 2009: een kennismaking met de woonzorgthematiek voor studenten geneeskunde in functie van de Netwerkstage van de KU

Leuven;

 13 oktober 2009: het woonzorgdecreet toegelicht voor de coördinatoren van de Brusselse dienstencentra;

 15 september 2009: presentatie van de ontwikkeling van de woonzorgzones te Brussel voor de woonzorgcoördinatoren van andere

Vlaamse steden en gemeenten;

 14 oktober 2009: ‘Woonzorg Brussel voorgesteld’ tijdens de studiedag ‘Woonzorgzones in Vlaanderen: van idee naar uitvoering’ te

Antwerpen;

 26 oktober 2009: toelichting bij het woonzorgdecreet voor de raad van bestuur van het lokaal dienstencentrum Zoniënzorg;

 27 oktober 2009: de ontwikkeling van de woonzorgzones te Brussel en specifiek te Anderlecht voor de algemene vergadering van lokaal

dienstencentrum Cosmos;

 19 november 2009: presentatie van het nieuwe woonzorgdecreet en de ontwikkeling van de Brusselse woonzorginitiatieven tijdens de

‘Themadag Ouderen’ van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad;

 24 november 2009: gesprek met ouderen over hun noden en hun wensen aangaande woonzorg in het kader van een studienamiddag van

het Seniorencentrum;

 3 december 2009: presentatie over mogelijkheden bij woningaanpassing voor lokaal dienstencentrum De Welvaartkapoen;

 7 december 2009: toelichting bij het woonzorgdecreet voor de TGZ-kern Noord.

 12 december 2009: een presentatie van de resultaten van de studie van de Brusselse thuiszorgsituatie tijdens de studiedag ‘De thuiszorg

onder de loep in Brussel en Europa’.

1.1.2.3. Informatieve vragen van externen

Er komen heel wat vragen binnen van mensen naar de mogelijkheid tot het bekomen van een aanleunwoning of een serviceflat. Ook vragen

omtrent kleinschalige woonvormen en vooral betreffende kangoeroewonen worden meermaals gesteld.

De roep om kleinschalige woonvormen klinkt steeds luider. Niet alleen zorginstellingen hebben dit onderwerp hoog op de agenda staan, ook

steeds meer burgers nemen zelf het initiatief om kleinschalige woonvormen op te richten. Het Kenniscentrum heeft zich hier dan ook verder in

verdiept en gemerkt dat er nog heel wat regelgevingtechnische obstakels de realisatie van bvb. kangoeroewonen in de weg staan. Kleinschalige

collectieve woonvormen kunnen ouderen aanspreken indien ze er bvb. niet financieel zouden voor gestraft worden. Want wie collectief woont

moet vaak een deel van zijn uitkering afstaan, omdat hij wordt gelabeld als samenwonende. Regels die best worden aangepast in een gewest

dat kreunt onder een huisvestingmogelijkheden en met de vergroening nog een nieuwe golf inwoners op zich ziet afkomen.
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De resterende vragen hebben eerder betrekking op de programmatie en de regelgeving of de vraag naar ondersteuning bij projecten in

Vlaanderen.

1.1.2.4. Studiedag woonzorgproject Hoog-Molenbeek I

Op het moment dat de Christelijke Mutualiteiten de

resultaten bekend maken van een grote enquête onder

Vlamingen over hoe zij aankijken tegen ouder worden,

vindt de opening van het eerste woonzorgproject plaats.

Het speelt in op de wens dat maar liefst 98% van de

ouderen in zijn eigen huis oud wil worden. Het project

Hoog-Molenbeek I is kleinschalig opgevat en dient als

pilootproject voor de andere woonzorginitiatieven.

Het biedt plaats aan een 15-tal mensen, zowel ouderen als

personen met een handicap, die in verschillende

woonvormen (kleinschalig groepswonen, begeleid

studiowonen, zelfstandig wonen met ondersteuning …)

onderdak vinden en de via o.a. de thuiszorgdiensten de

nodige zorg en diensten krijgen. Twee cruciale spelers

daarbij zijn vzw De Lork, die de begeleiding van de personen met een handicap voor haar rekening neemt en een 24-uren-permanentie

garandeert en vzw De Vaartkapoen die instaat voor de coördinatie van de zorgvragen van de ouderen. Het samenspel tussen deze twee partners

en de sectoroverschrijdende aanpak op zich is zeer vernieuwend.

Twee andere spelers staan in voor de woontechnische aspecten: vzw ’t Stad-huis als eigenaar en realisator van het project en het sociaal

verhuurkantoor Baita, dat de opvolging doet van de verhuring van de 11 wooneenheden.

Maandag 27 april 2009 kan in de voormiddag het grote publiek kennis maken met het project. Het kan de appartementen bezoeken en

luisteren naar toespraken van de voorzitter van vzw ’t Stad-huis, Mark Touchant, en Minister Anciaux, die het pand officieel inhuldigt. In zijn

speech onderstreept de minister de vele inspanningen die de Vlaamse overheid de laatste jaren levert om het tekort aan goede en betaalbare

Nederlandstalige zorgvoorzieningen in Brussel weg te werken. Verder benadrukt hij de duidelijke planmatige aanpak van het Kenniscentrum
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Woonzorg Brussel en haar medewerkers en de creativiteit die het aan de dag legt om diverse woon- en zorgvormen in Brussel in te planten. Een

mooi compliment.

Het dient gezegd: de vnl. oudere buurtbewoners zijn goed vertegenwoordigd. Ze zijn nieuwsgierig, maar tegelijk ook geïnteresseerd in de

toekomstige mogelijkheden die hier voor hen zijn weggelegd.

De wooneenheden worden goed bevonden. Vooral de technische aanpassingen in functie van de compensatie voor de grotere afhankelijkheid

van de bewoners en ter versterking van hun zelfstandigheid wordt sterk geapprecieerd. Er wordt over deze architecturale keuzes en prioriteiten

bij de inrichting van het gebouw een 3D-filmpje getoond, dat inzoomt op de elementen van specifieke toegankelijkheid en levensloopbestendig

wonen. Dit wordt nog ondersteund door een tentoonstelling over de toegankelijkheidsaspecten.

De voormiddag wordt afgesloten met een lunch-receptie.
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Het namiddaggedeelte, dat zich richt tot de sector van ouderenzorg, thuiszorg en personen met een handicap, wordt ingezet met een

salongesprek over de werking van de woonzorgzone Hoog-Molenbeek in de praktijk. Lieve Dekempeneer - directeur van vzw De Lork, Ingrid

Verhoeven - coördinator van lokaal dienstencentrum De Welvaartkapoen, Klaartje Joostens - sectorverantwoordelijke van Familiehulp voor de

gemeente Sint-Jans-Molenbeek en Emmanüel Ryckaert - zelfstandig thuisverpleger te Sint-Jans-Molenbeek verbonden aan Mederi, wisselen

onder leiding van Herwig Teugels – directeur van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel - ideeën uit over sectoroverschrijdende samenwerking,

de afstemming en coördinatie van het aanbod tussen de verschillende partners, en de wijkgerichte aanpak. Het is duidelijk dat een wijkgericht

model heel wat kansen in zich draagt.

Maar geen wijkdenken zonder participatie van de bewoners. Daarom geeft professor Dr. Dominique Verté toelichting over hoe de buurt kan

worden betrokken bij een woonzorgconcept. Via omgevingsanalyse de structuren en de netwerken van de wijk blootleggen, mogelijke partners

identificeren, samenwerken met buurtorganisaties en op zoek gaan naar sleutelfiguren die zich vrijwillig willen inzetten en mensen kunnen warm

maken, zijn hierbij belangrijke elementen, evenals het bewerkstelligen dat ouderen een actieve rol opnemen en op een proactieve manier

gemobiliseerd en gerekruteerd worden. Het zijn elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het proces van inbedding van het

lokaal dienstencentrum op het gelijkvloers van het project Hoog-Molenbeek I.

Tenslotte werd door een medewerker van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel het gloednieuwe actieplan levensloopbestendig wonen

voorgesteld. Voor verdere uitleg, zie punt 1.2.3.

Voor de speeches en presentaties, zie http://www.woonzorgbrussel.be/node/80.

De dag werd afgesloten met een uitwuifdrankje.

1.1.2.5. Studiedag ‘De thuiszorg onder de loep in Brussel en Europa’

N.a.v. de eerste resultaten van de studie omtrent de situatie van de Brusselse thuiszorg wordt op 11 december 2009 een studiedag

georganiseerd met als thema ‘De thuiszorg onder de loep in Brussel en Europa’.

Bij de ontwikkeling van de woonzorgzones te Brussel wordt duidelijk dat de Vlaams erkende ambulante zorg gering aanwezig is en onvoldoende

uitgebouwd.

Sayira Maruf, onderzoekster bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, licht de resultaten en conclusies toe van de situatie te Brussel. De

verschillen in regelgeving en programmatie tussen de Vlaams erkende thuiszorgdiensten enerzijds en deze van de Gemeenschappelijke
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Gemeenschapscommissie en de Commission communautaire française anderzijds zijn groot. Het is dan ook geen verrassing dat de Vlaams

erkende diensten in Brussel amper voet aan de grond krijgen. De volledige bijdrage vind je onder

http://www.woonzorgbrussel.be/node/88#attachments. Een samenvatting van de studie is opgenomen in deel 4 van dit jaarverslag.

Ook in andere delen van Europa is de thuiszorg zeer

verschillend uitgebouwd. De groeiende zorgvraag en

veranderingen in de verwachtingen van de zorgvragers in

Europa zijn van grote invloed op de thuiszorg. De vraag is

in hoeverre de thuiszorg in Europa klaar is voor deze

veranderingen. Om dit te onderzoeken is het project

EURHOMAP in het leven geroepen. Dit project heeft tot

doel de financiering, organisatie & dienstverlening, diensten

& mantelzorgers en beleid & regelgeving op het gebied van

thuiszorg te omschrijven voor 31 Europese landen.

De afgelopen jaren heeft het Nederlandse instituut NIVEL

samen met 8 partnerinstituten en experts informatie

verzameld. Daarvoor is een set van onderwerpen en

indicatoren ontwikkeld alsmede vier gevalsomschrijvingen

van cliënten met behoefte aan thuiszorg en daarmee

verband houdende vragen. In de presentatie van Wienke Boerma en Nadine Genet worden deze indicatoren en gevalsomschrijvingen

uiteengezet.

Er wordt eenzelfde diversiteit vastgesteld in aanpak en organisatie als in het Brussels model.

Na de pauze gaat Marc Glorieux als moderator in gesprek met Jean-Louis Andrieux van Le centre familial de Bruxelles, Khadija Boudiba van de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Erna Scheers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Marc Vlaeminck van het

Woonzorgcentrum Arcus en de Senior Living Group en Joke Dejonghe van Solidariteit voor het Gezin. Het wordt een boeiend gesprek aan de

hand van volgende stellingen:

 Vereenzaming komt uitgesproken voor in een grootstad zoals Brussel. Hierdoor wordt nogal eens formele zorg oneigenlijk ingeschakeld

en verhelpt men niet aan het basisprobleem. Om deze problematiek te verhelpen, volstaat het niet om enkel vrijwilligers te

potentialiseren.
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 Het urencontingent en de vergoeding per uur gezinszorg: we hanteren in Brussel 3 maten en 3 gewichten (VG - GGC en COCOF). Men

dient voor elke zorgvrager de ingezette middelen (programmatie en financiering) meer op mekaar af te stemmen.

 Zorgkundigen voeren altijd het best ook taken uit van gezinshelpers.

 Multidisciplinariteit - Zorg op maat, Zorggarantie, Zorgtrajecten: mooie woorden maar haast onmogelijk in de thuiszorg in praktijk te

brengen. Samenwerken is een bijna onmogelijke opdracht in de thuiszorg.

 Advies m.b.t. levensbestendig wonen wordt wel vlot bekomen, doch de realisatie van woningaanpassingen is andere koek. Bovendien is

het aanbod van klusjesdiensten en andere ondersteunende diensten ontoereikend om het levensbestendig wonen adequaat te

ondersteunen.

 De zorg voor mensen met psychische problemen, is onbekend en zeker onbemind terrein van de traditionele thuiszorgwerker (gezins- en

bejaardenhelper, verpleegkundige, kinesitherapeut,...). Onbewust gaat men eraan voorbij, doch indien men deze problemen erkent weet

men de hulpverlening niet te vinden of kan men nergens terecht.

 Het huidige beleid is aanbodgericht, zorg op maat vraagt echter een vraaggestuurd beleid. Niemand heeft vandaag zicht of alle

zorgbehoeftigen geholpen zijn. Bovendien moeten we de stap zetten van een middelenlogica naar een resultatenlogica. Dit houdt in dat

gegevens van goede praktijkvoering moeten worden verzameld en ter beschikking moeten worden gesteld van het brede publiek.

Een netwerkingsmoment met lunch maakt de studiedag compleet.

Omdat op een studiedag veelal het woord triomfeert, wordt ook via fotomateriaal een beeld van de Brusselse oudere gebracht. Fotografe Virginie

Schreyen werd op pad gestuurd en zij maakte de tentoonstelling ‘In de Zenne zwommen toen terug vissen’. De uitgekozen foto’s zijn

gedurende de maand december 2009 te zien in Gemeenschapscentrum De Markten.
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1.1.2.6. Kenniscentrum in de pers

Het Kenniscentrum haalt in 2009 verschillende keren de media.

Bij de opening van de Begijnenstraat wordt een rapportage gemaakt door TV Brussel, wordt bij de regionale uitzendingen van Radio 2 het

project toegelicht, verschijnt er een uitgebreid artikel in Brussel Deze Week en een beperkt artikel in Het Nieuwsblad. In het Brussels

Welzijnsnieuws wordt ruim aandacht besteed aan de studiedag.

In juni 2009 verschijnt in Brussel De Week een artikel over het op stapel staande woonzorgproject te Neder-Over-Heembeek. Kris Lombaert,

strategisch woonzorgplanner, licht het project Pieter en Pauwel toe en geeft aan welke meerwaarde dit project heeft voor de ouderen.

In functie van de studiedag ‘De Thuiszorg in Brussel en Europa onder loep’, interviewt Steven Vandenbergh onderzoekster Sayira Maruf voor

Brussel Deze Week.

1.2. Begeleidings- en ondersteuningsfunctie

De begeleidings- en ondersteuningsfunctie heeft betrekking op de globale uitbouw van de

woonzorgzones. Er werd begin 2008 gekozen om eerst in te zetten op de ontwikkeling van

de voorzieningen, dit omdat infrastructurele dossiers enorm veel tijd vergen van idee tot

uitvoering. Er dient daarvoor gerekend te worden met een tijdspanne van minstens 4 jaar.

2008 stond dan ook volop in het teken van de infrastructurele dossiers. In 2009 worden

deze inspanningen verder gezet, maar wordt de ambulante poot meer belicht. Het actieplan

levensloopbestendig wonen geeft daar de nodige impulsen voor.

Eén van de opdrachten van het Kenniscentrum is om de hiaten aan voorzieningen en

diensten in de prioritaire woonzorgzones binnen afzienbare tijd in te vullen.

Dat lukt wat de woonzorgvoorzieningen betreft tot op heden behoorlijk. De programmatie

van de woonzorgcentra toont eind december 2009 nog 174 niet opgevraagde

woongelegenheden. Dit wil zeggen dat op minder dan twee jaar tijd meer dan 800 plaatsen

werden opgevraagd. De commerciële partners zijn de voornaamste aanvragers.

Ook bij de dagverzorgingscentra wordt er door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

voor in totaal 30 verblijfseenheden een voorlopige vergunning toegekend, waardoor meer

dan een kwart van de programmatie is ingevuld.
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De serviceflats kennen minder succes en voor de centra voor kortverblijf is er helemaal geen interesse. Er zal de volgende jaren nog sterk op

deze twee werkvormen dienen te worden ingezet. Een opdracht waar in 2010 zeker rekening zal worden mee gehouden.

In 2009 wijzigt op vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het aantal zones lokaal sociaal beleid van 9 naar 8.

Er is een herschikking in het zuidelijk deel van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de Woluwes, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde voortaan

1 zone uitmaken, en Ukkel wordt toegevoegd aan Vorst en Sint-Gillis. Dit maakt dat de 33 woonzorgzones - die een onderdeel zijn van de zones

lokaal sociaal beleid - een andere nummering krijgen. De nieuwe grensafbakening van de zones lokaal sociaal beleid en de woonzorgzones wordt

samen met de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad gemaakt en in kaart gebracht.

1.2.1. Start van een woonzorgproject: de omgeving en partners in kaart gebracht

Vooraleer een project wordt opgestart, wordt uitgezocht waar een initiatief best wordt ingebed. Hierbij ligt het accent vnl. op het creëren van de

voorwaarden opdat ouderen en zorgbehoevenden zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een aangepaste woning en woonomgeving is

hierbij cruciaal. Vandaar dat er telkens een omgevingsonderzoek wordt doorgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de ligging, de veiligheid, de

toegankelijkheid, de aanwezigheid van diensten, het sociaal netwerk, enz.

In het hart van de woonzorgzone dient plaats te zijn voor voorzieningen en levensloopbestendige woningen en ruimte voor de uitbouw van een

zorgknooppunt. Aanvullend wordt ook opgelijst wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn met bestaande zorg- en dienstverleners, zowel

residentieel als ambulant. Dit wordt uitgezet op kaart. Van daaruit worden de hiaten aangegeven en gezocht naar oplossingen.

Als voorbeeld de analyse van de omgeving rond het woonzorgproject Begijnenstraat 65 te Sint-Jans-Molenbeek (R=300m., zijnde de afstand die

ouderen nog zelfstandig kunnen afleggen).



20



21

1.2.2. Ondersteuning van de projecten

Een deel van de infrastructuurdossiers zijn een vervolg op de stappen die in 2008 werden gezet. Het aantal projecten is t.o.v. 2008 met enkele

eenheden gestegen.

In dit jaarverslag worden de voorgaande stappen niet hernomen. Enkel de werkzaamheden van 2009 worden in het vizier gebracht.

De toegevoegde fiches geven een stand van zaken tot op vandaag.

1.2.2.1. Project Hoog-Molenbeek I – Begijnenstraat 63-65 - Sint-Jans-Molenbeek (woonzorgzone 7B)

Renovatie van 7 appartementen tot 11 levensloopbestendige wooneenheden in combinatie met het lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt
‘Welvaartkapoen’.

Voor de Begijnenstraat wordt een woonconcept uitgetekend met verschillende woonvormen. Ouderen en personen met een handicap leven er

samen in een intergenerationeel geïntegreerd wonen-concept. De senioren kunnen in geval van crisissituaties beroep doen op de 24-

uurspermanentie die is ingebed in De Lork, de voorziening voor personen met een handicap. Dit geeft hen een groot gevoel van veiligheid.

De verbouwing van de appartementen in de Begijnenstraat is voleindigd volgens de door het Kenniscentrum geadviseerde uitvoeringsplannen. Er

werd zeer veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de woningen en aan hulpmiddelen die het langer zelfstandig wonen bevorderen.

Ook de plannen voor de verbouwing van het lokaal dienstencentrum, dat op het gelijkvloers zal worden gehuisvest, worden opgevolgd en

geadviseerd en de contacten met de bevoegde overheden worden gelegd. In het najaar 2009 wordt de bouwvergunning aangevraagd. Het is

wachten op de goedkeuring van de gewestelijke en de gemeentelijke diensten.

In dezelfde straat krijgt ook een tweede woonzorgproject uitwerking. Het is de bedoeling om de volgende jaren tussen beide projecten een

zorgboulevard te creëren, waarbij een aantal nog onbestaande diensten worden uitgebouwd.
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Project Begijnenstraat I , Sint-Jans-Molenbeek

Renovatie van 7 appartementen tot 11 levensloopbestendige wooneenheden in combinatie met
lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt ‘Welvaartkapoen’

Opdrachtgever VZW ‘t Stad-huis VZW Vaartkapoen

Bouwheer VZW ‘t Stad-huis VZW Vaartkapoen

Residentieel Niet-residentieel
Functies

Wonen Zorg

Deel Aanleunwoningen Zorgknooppunt / Lokaal Dienstencentrum

Inrichter voorziening Sociaal Verhuurkantoor Baïta VGC / VZW Welvaartkapoen

Eigenaar VZW ‘t Stad-huis VZW Stad-huis met VGC als huurder

Vloeroppervl. 640 m² voor 11 wooneenheden
250 m² kelder

345 m² gelijkvloers

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Financiering aankoop
Aankoopsubsidie van € 845.000 VBF op 23/11/’08 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en inmiddels
uitbetaald – subsidie € 270.000 VGC inmiddels eveneens uitbetaald.

Situatie gelijkvloers Huurcontract VZW ‘t Stad-huis (eigenaar) / VGC ondertekend.

Renovatiewerken
Verbouwingswerken aanleunwoningen beëindigd. - Ingebruikname en voorlopige oplevering: 08/05/’09 –
Controle brandweer uitgevoerd; rapport ontvangen.

Gelijkvloers
Studie voor VZW Welvaartkapoen voor de ontwikkeling van het gelijkvloers tot dienstencentrum /
zorgknooppunt (in samenwerking met VIPA) is voltooid. De bouwaanvraag ingediend.
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1.2.2.2. Project Hoog-Molenbeek II – Begijnenstraat 54-70 - Sint-Jans-Molenbeek (woonzorgzone 7B)

Aankoop van een kantoorgebouw van “Vlan - Le Soir” en de inrichting door VZW Zonnelied van een nursingunit voor 25 en een dagcentrum voor

6 personen met een handicap, in combinatie met 15 aanleunwoningen en een niet residentieel gelijkvloers aan de straatzijde.

De inbedding van een nursingunit wordt aanvankelijk voorzien in het woonzorgproject Verheydenstraat te Anderlecht. Dit project kent een

bewogen geschiedenis. In februari 2009 haakt de mogelijke initiatiefnemer af. Dit betekent tevens ook het einde voor de ontwikkeling van de

nursingunit van vzw Zonnelied op die site. Daarom start in februari een zoektocht naar een nieuwe locatie. Die wordt door het Kenniscentrum

Woonzorg Brussel gevonden in de Begijnenstraat te Sint-Jans-Molenbeek.

Het betreft een site van meer dan 4.000 m² waarbij eveneens plaats is voor een dagcentrum, een aantal aanleunwoningen en een gelijkvloers

dat kan worden ingevuld met welzijnsvoorzieningen.

Na ettelijke contacten en uren rondrijden te Brussel vindt het Kenniscentrum de nieuwe locatie. VZW Zonnelied is onmiddellijk enthousiast,

mede ook omwille van de mogelijke synergie met het andere woonzorgproject, dat 100 m verder in de straat wordt uitgebouwd.

De eigenaar is bereid tot het verlenen van een verkoopoptie, dit in afwachting van de goedkeuring van bestemmingswijziging van de site.

Omdat VZW Zonnelied voor de aankoop en verbouwing van dit pand graag beroep zou doen op subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds

voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, wordt aan de eigenaar voorgesteld een optie te verlenen aan VZW Steunfonds Zonnelied. Deze

engageert zich om - indien aan alle opschortende voorwaarden is voldaan - het gebouw aan te kopen en het – na toezegging van de VIPA-

subsidies - door te verkopen aan VZW Zonnelied.

In samenspraak met de toekomstige eigenaar wordt een architect gevraagd een vlekkenplan voor de site uit te tekenen. Dit wordt als goed

bevonden en de eerste schetsontwerpen vormen de basis voor de aanvraag van het stedenbouwkundig attest.

Het Kenniscentrum stelt mee de subsidieaanvraag voor het Brusselfonds op en overlegt enkele keren met de verschillende administraties

(Brusselfonds, VIPA, VGC).

Intussen start de nursingafdeling voor 10 personen met een handicap op in een tijdelijke site in het naburige Dilbeek. De werking kan er

verblijven in afwachting van haar intrek op de definitieve locatie. Door de aanwezigheid van het dagcentrum, geeft het oorspronkelijk project

een meerwaarde. Ook VZW De Lork, de andere werking voor personen met een handicap in de buurt, genereert een surplus door de inbedding

van de nursingunit en het dagcentrum.
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De aanleunwoningen, die grotendeels voor ouderen bestemd zijn, worden in een tweede fase uitgewerkt. Dit deel zal vnl. door het

Kenniscentrum worden uitgewerkt. Door de extra woningen krijgt het lokaal dienstencentrum meer mogelijkheden om zorgbehoevende ouderen

in de buurt in een aangepaste woonomgeving zelfstandig te laten wonen en hen van kortbij te begeleiden in het verkrijgen van de nodige zorgen

en diensten.

Omdat een nursingunit inhoudt dat er veelvuldig rolstoelgebruik is, wordt eind 2009 de woonomgeving in kaart gebracht en worden de

struikelpunten aangaande toegankelijkheid opgelijst. Deze omgevingsstudie zal in 2010 aan de schepenen van openbare werken en van

mobiliteit worden voorgesteld en toegelicht.

Project Begijnenstraat, II , Sint-Jans-Molenbeek

Aankoop van kantoren van “Vlan - Le Soir” en de inrichting van een nursing unit voor 25 en een dagcentrum voor 6 personen met een handicap
(ingericht door de VZW Zonnelied) in combinatie met 15 aanleunwoningen en niet residentieel gelijkvloers aan de straatzijde

Opdrachtgever VZW Zonnelied
VZW Zonnelied, eventueel in samenwerking met andere

partners - investeerders

Bouwheer Idem Idem

Achtergebouwen: residentieel Gebouwen straatkant: gemengd

Functies
Residentiële inrichting voor 25, in combinatie met
dagcentrum voor 6 personen met een handicap

Zorg Residentieel

Deel Nursing en dagcentrum voor gehandicapten Nog te definiëren Satellietwoningen

Inrichter voorziening VZW Zonnelied Nog aan te duiden
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Eigenaar VZW Zonnelied
VZW Zonnelied in samenwerking met eventuele andere

partners - eigenaars

Vloeroppervl. 2.500 m²
250 m² kelder

1.300 m² gelijkvloers

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Stand van zaken aankoop,
enz.

Verkoopovereenkomst ondertekend door VZW Steunfonds, die verder verkoopt aan VZW Zonnelied.
Opschortende voorwaarde: stedenbouwkundig attest - residentiële bestemming; attest op 03/07/’09 ingediend;
aanvullend informatie aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek overgemaakt. Het openbaar onderzoek is
afgesloten; de overlegcommissie (die op 15/12/’09) heeft vergaderd, heeft een positief advies uitgebracht. Dit is
aan de eigenaar gemeld. Van zodra dit advies formeel zal zijn overgemaakt (na advies leidende ambtenaar), zal
in principe niet meer geaarzeld worden op het pand aan te kopen.
De eigenaar gaat akkoord met de verlenging van de optie tot eind januari 2010 van de periode tijdens de welke
de opschortende voorwaarde voor het bekomen van het stedenbouwkundig attest geldig is.

Financiering aankoop -
Financieringsdossiers

Totale projectkost eerste fase (totale aankoop, nursing en dagcentrum Zonnelied): € 3.761.000.
Qua subsidies (aanvragen in opmaak) verdeeld als volgt:
VIPA: € 1.700.000 (herberekening door VIPA zelf); VBF: € 1.000.000; VGC: € 800.000.
Is besproken met VBF en VIPA op 12/03/’09 en bij bezoek ter plaatse op 05/06/’09.
Het aanvraagdossier VBF is aan de administratie overgemaakt en er heeft overleg plaatsgevonden. Er zijn geen
‘technische’ problemen; waardoor de gevraagde subsidie door de minister kan worden toegekend.
De uitbreiding met 15 plaatsen zou in de VIPA-buffer worden opgenomen.

Samenwerking
Kenniscentrum

Samenwerkingsovereenkomst Kenniscentrum en Zonnelied wordt ondertekend, met daarin de afspraak dat de
woningen langsheen de straatzijde in een tweede fase worden uitgewerkt.
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1.2.2.3. Project Aksent – Liedtsstraat – Schaarbeek (woonzorgzone 2C)

Verbouwing LDC Aksent tot lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt met de creatie van een nieuw dagverzorgingscentrum.

Met Aksent wordt een gezamenlijk gedragen visie omtrent het zorgknooppunt en de koppeling met de woonzorgcoach uitgewerkt.

Daarnaast werkt de organisatie sterk mee aan de uittekening van een zorgvernieuwingsproject (ikv Protocol 3-middelen) opgesteld, waarbij zij

en andere Schaarbeekse partners een belangrijke rol spelen en waarin de uitbouw van het zorgknooppunt centraal staat en de functie van de

woonzorgcoach wordt uitgewerkt.

Om de differentiatie van het aanbod van de dagverzorgingscentra vorm te geven, worden op initiatief van het Kenniscentrum de momenteel

gekende initiatiefnemers die in de nabijheid een dagverzorgingscentrum willen opstarten, samengebracht. Daar wordt afgesproken dat vzw

Aksent zich voornamelijk zal richten op minder zwaar zorgbehoevenden (cliënten met O- en A-quotering op de Katzschaal).

Omdat het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum behoort tot de opdracht van de initiatiefnemer, wordt door Aksent uitgezocht hoe

dit in de toekomst kan worden uitgebouwd. Hierbij wordt inspiratie opgedaan bij de kandidaat-initiatiefnemers van andere dagverzorgingscentra.

In 2009 wordt de bouwaanvraag ingediend voor de bouw van het lokaal dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum.
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Project Aksent, Schaarbeek

Verbouwing LDC Aksent tot zorgknooppunt met creatie nieuw dagverzorgingscentrum en zorgkruispunt

Opdrachtgever VZW Aksent

Bouwheer VZW Aksent

Niet-residentieel
Functies

Zorg

Deel Dagverzorgingscentrum Zorgknooppunt/Lokaal Dienstencentrum

Inrichter voorziening
In samenwerking met Sint-Antonius,

Sint-Pieters-Leeuw
VZW Aksent

Eigenaar VZW Aksent

Vloeroppervl. 597,3 m² 679,19 m²

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Erkenning Voorlopige erkenning als dagverzorgingscentrum voor 15 verblijfseenheden: bekomen op 25/09/’07.

Financiering

Totale projectkost : € 829.718, gefinancierd met subsidies :
- VIPA : € 381.884 ingediend op 13/03/08 - zijn toegezegd.
- VGC (Renovatie LDC) : € 176.589 aangevraagd.
- VBF : € 271.245 – aangevraagd op 18/03/’08 en door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 12/12/’08.

Timing Begin der werken: 2010.
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1.2.2.4. Project Biloba – Plantenstraat – Schaarbeek (woonzorgzone 2C)

Woonproject voor senioren van de Brabantwijk..

Het project Biloba biedt op termijn een vijftiental aangepaste wooneenheden waar alleenstaanden en samenwonende senioren zelfstandig

kunnen wonen. Tevens zijn er een aantal gemeenschappelijke faciliteiten voor de bewoners van het gebouw: een rustige en gezellige leefruimte,

een washok, een kookhoek, een stille ruimte.

Op het gelijkvloers komt een onthaalruimte die overdag openstaat voor wijkbewoners.

Het project wordt vnl. getrokken door vzw EVA en Maison Médicale du Nord. Samen met vzw Aksent richten ze cvba-vso EMMA op. Deze

coöperatieve vennootschap koopt begin januari 2009 het huis aan.

Het concept krijgt vorm en vandaaruit tekent het - uit zeven kandidatendossiers geselecteerde - architectenbureau BRAN het ontwerp uit.

worden de uit, waarop de architecten zich baseren om de plannen uit te tekenen. De aanvraag tot bouwvergunning vertrekt najaar 2009.

Een solidaire woon- en leefomgeving initiëren, gebeurt niet op één dag. Het is een traject van lange adem, met veel luisteren, vragen stellen,

proberen te begrijpen, aftoetsen, dromen, wensen uitspreken, … De buurtbewoners, Turkse en Marokkaanse senioren, hun families en diverse

organisaties worden gevraagd mee na te denken. De sterkte van het project is zondermeer de participatieve methode die wordt gebruikt om

al deze partijen bij de ontwikkeling van het initiatief te betrekken. Het levert een schat aan informatie, materiaal en inzichten op.

Het is een voorbeeldproject voor de andere woonzorginitiatieven en verdient zeker navolging. De afdeling sociale agogiek van de VUB volgt het

participatief proces op de voet en geeft – indien nodig – suggesties tot bijsturing. Ook het Kenniscentrum mag zijn knowhow inbrengen en

getuige zijn van deze werkvorm.
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Project Biloba, Schaarbeek

Woonproject voor senioren van de Brabantwijk

Opdrachtgever Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk “E.MM.A” ( EVA, Maison Médicale du Nord, Aksent)

Bouwheer Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk “E.MM.A”

Functies Residentiële ouderenzorg Zorg

Deel
Creatie van min. 15 woningen voor
(allochtone) ouderen, waarvan 4

rolstoeltoegankelijk
Collectieve ruimten

Inrichter voorziening
Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk
“E.MM.A” i.s.m. Sociaal verhuurkantoor ASIS vzw

Maison Médicale du Nord en Aksent

Eigenaar
Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk “E.MM.A”

Vloeroppervl. 1.494,15 m² 350 m²

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Aankoop Het pand is aangekocht op 07/01/’09.

Aanstelling architect
9 bureaus aangesproken, 7 dienden kandidaatsdossier in, 3 werden geselecteerd om mee te dingen aan een
wedstrijd. In maart 2009 werd architectenbureau BRAN geselecteerd.

Financiering aankoop

Totale projectkost :€ 3.129.971, waarvan aankoop: € 844.200 (gefinancierd door kapitaalsinbreng en lening) en
verbouwing: € 2.285.771, waarvan € 385.000 voor de collectieve ruimten, met vraag ter financiering aan

- VGC : € 300.000
- VBF : € 200.000 (inclusief architectkosten).

Er is een gelijkaardig subsidiedossier ingediend bij de VGC en bij Brusselfonds.

Planning
De plannen voor stedenbouwkundige vergunning werden eind september 2009 ingediend. De werken zouden
starten medio 2010.
Ingebruikname: najaar 2011.
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1.2.2.5. Terranova – Blekerijstraat – Brussel (woonzorgzone 1F)

Bouw van een dagverzorgingscentrum.

De bouw van het dagverzorgingscentrum voor 15 zorgbehoevende ouderen, dat is ingebed in het Brussels Health and Education Centre

Terranova, wordt medio 2009 voltooid. Het samengaan van opleiding van gezondheidswerkers (ergotherapie, medische beeldvorming, optiek &

optometrie en verpleegkunde) met enkele concrete initiatieven in de gezondheidszorg, geeft dit woonzorgproject een uniek karakter. Het biedt

extra mogelijkheden voor het dagverzorgingscentrum.

De gezondheidswerkers hebben mogelijkheden om onder leiding van de professionele medewerkers hun leercapaciteiten te toetsen op de

werkvloer. Het dagverzorgingscentrum kan door de inzet van stagiairs de zorgbehoevende senioren extra aandacht geven en heeft bij

openstaande vacatures een directe toeleiding van afgestudeerde gezondheidswerkers.

Het dagverzorgingscentrum zal zich toeleggen op personen met een niet-aangeboren hersenletsel en locomotorische stoornissen.

In het eerste kwartaal van 2009 wordt een uitbater voor het dagverzorgingscentrum aangesteld. Deze komt echter niet tot een sluitende

overeenkomst met de eigenaar en haakt in het najaar af.

Het Kenniscentrum doet er alles aan op korte termijn nieuwe kandidaat-initiatiefnemers aan te zoeken en hen over de streep te trekken. Tot drie

keer toe loopt het fout op de verplichting van het vervoer van en naar huis van de bezoekers van het dagverzorgingscentrum.

Het is duidelijk dat bij de commerciële partners die worden aangesproken ook financiële bezwaren in de weg staan. Een dagverzorgingscentrum

kan break-even draaien, maar is niet winstgevend. Het ziet er naar uit dat de initiatiefnemer gezocht moet worden buiten het commerciële

circuit.

Toch is het aangewezen eerst de vervoersproblemen op te lossen. Er vindt eind december overleg plaats met Sociaal Vervoer Brussel en de

werking toont al vlug de bereidheid om mee te zoeken naar een structurele oplossing.

Streefdoel blijft om tegen ten laatste medio 2010 operationeel te zijn.
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Project Terranova, Brussel

Bouw van een dagverzorgingscentrum

Opdrachtgever VZW Terranova

Bouwheer VZW Terranova

Niet-residentieel
Functies

Zorg

Deel Dagverzorgingscentrum

Inrichter voorziening Ehsal – HUB met aanduiding exploitant

Eigenaar VZW Terranova met erfpacht ten voordele van Ehsal / HUB

Vloeroppervl. 309 m²

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Erkenning

De VZW Terranova heeft nog steeds geen uitbater voor het dagverzorgingscentrum gevonden. Reeds meer dan
vijf potentiële kandidaten hebben afgehaakt. De voornaamste reden is het probleem van het sociaal vervoer.
Hieromtrent wordt in gesprek gegaan met Sociaal Vervoer Brussel en zal de komende dagen met HUB-Ehsal
overleg worden gepleegd.

Financiering
Subsidies

De kosten voor de bouw zijn gedragen door de initiatiefnemers, in aanvulling met VGC-subsidies.
VBF: € 490.000 voor erfpacht, ingediend op 17/04/’08 en door de Vlaamse en op 12/12/’08 door de Vlaamse
regering goedgekeurd.

Einde der werken
De bouwwerken zijn voltooid. De officiële opening van het gebouw vond plaats op 27/11/’09. Het DVC was nog
niet operationeel.
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1.2.2.6. De Overbron – Oorlogskruisenlaan - Neder-Over-Heembeek (woonzorgzone 1B)

Uitbreiding van het bestaand woonzorgcentrum met 15 woongelegenheden.

Aan De Overbron wordt tot begin 2009 feedback overgemaakt betreffende de plannen voor de bouwaanvraag. Deze is eind 2009 nog niet

ingediend. De eigenaar stelt dat het streefdoel is deze in voorjaar 2010 in te dienen.

Project De Overbron, Neder-Over-Heembeek

Uitbreiding van het bestaand rusthuis met 15 bedden

Opdrachtgever VZW De Overbron

Bouwheer VZW De Overbron

Residentiële ouderenzorg
Functies

Zorg

Deel Uitbreiding bestaande rusthuis met 15 bedden

Inrichter voorziening VZW De Overbron

Eigenaar VZW De Overbron

Vloeroppervl. Bestaande gebouwen : 460 m2

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Financiering aankoop
Aankoopsubsidie VBF van € 950.000 (aankoopkost met bijkomende kosten) op 23/11/’08 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en uitbetaald.

Aankoop De woningen, Oorlogskruisenlaan 198 en 200 zijn aangekocht en vrij voor gebruik.

Aanvraag bedden
De voorlopige opname van 15 bijkomende woongelegenheden bij het Vlaamse Agentschap is op 18/05/’09
toegestaan.

Stedenbouwkundige
vergunning

Was eind 2009 nog niet ingediend.
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1.2.2.7. Pieter- en Pauwel – Sint-Pieter en Pauwelstraat - Neder-Over-Heembeek (woonzorgzone 1B)

Nieuwbouw met aanleunwoningen, dagverzorgingscentrum, zorgknooppunt, gemeenschapcentrum en bibliotheek.

De Pieter- en Pauwelsite is een tweede project in de woonzorgzone Neder-Over-Heembeek. In deze scharnierzone zal zich ook nog een derde

project ontwikkelen: een woonzorgcentrum, gerund door de Armoneagroep, die daarvoor in de loop van 2009 een voorlopige vergunning van de

Vlaamse overheid mocht ontvangen.

De ontwikkeling van de Pieter- en Pauwelsite is een sterk project omdat het culturele – en welzijnsmateries combineert en tevens ruimte biedt

voor een ruim aanbod aan woningen. Het project is binnen de ontwikkeling van woonzorg ook uniek omdat het tot op heden het enige project is

waarbij ook de lokale overheid betrokken is. De grond waarop het project wordt gebouwd is eigenaar van de stad van Brussel. Deze staat haar

eigendomsrecht af in ruil voor 1.300 m² woningen op een naburig perceel.

Het project is ook een mooi staaltje van privaat-publieke samenwerking. Er wordt over de verschillende onderdelen heen met publieke en private

partners gewerkt in een DBFM-formule.

In 2008 wordt door de Vlaamse bouwmeester een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Deze krijgt in maart 2009 haar beslag met de keuze

van LAT-architecten als laureaat van de wedstrijd. Het voorgestelde concept is te bekijken op http://www.tomthys-architecten.be/?page_id=33.

Het concept krijgt de daarop volgende maanden in verschillende overlegmomenten met het architectenbureau en de Vlaamse

Gemeenschapscommissie verder vorm. De laatste maanden van 2009 wordt het overleg opgeschort, wegens de niet-ondertekening van het

contract met LAT.

De nieuwe minster bevoegd voor Brussel wil, alvorens het contract met het architectenbureau te ondertekenen, de volledige constructie van

het Pieter- en Pauwelproject nog eens nader onderzoeken. Hij klopt daarvoor aan bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze zullen begin

2010 de voorgestelde constructie en het concept kritisch bekijken. Afwachten wat er uit de bus komt.

Intussen rijpt de gedachte om op de site ook een ADL-centrale voor personen met een fysieke handicap onder te brengen. Deze mogelijkheid

wordt afgetoetst met de stad Brussel, het Brussel Overleg Gehandicapten, de VGC en ADO Icarus en wordt goed bevonden.

Het Kenniscentrum zoekt in samenspraak met het Brussels Overleg Dienstencentra een initiatiefnemer voor de uitbouw van de verschillende

zorgfuncties.
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Project Pieter en Pauwel, Neder-Over-Heembeek

Nieuwbouw met aanleunwoningen, dagverzorgingscentrum, zorgknooppunt, gemeenschapcentrum en bibliotheek

Opdrachtgever
De Vlaamse Minister voor Brussel, met mandaat vanwege de Vlaamse Regering, de VGC en de stad Brussel

Bouwheer
Gedelegeerd bouwheerschap via promotieovereenkomst, deels aan inrichter zorgdelen

Residentieel Niet-residentieel

Functies

Wonen
Wonen met

zorg
Sociaal-cultureel Zorg

Deel
Ruil-

woningen
Koop-

woningen
Huurwoningen GC Bib.

Dag-
verzorgings-
centrum

Lokaal
diensten
centrum

ADL-
centrale

Inrichter voorziening - -
Sociaal

verhuurkantoor

VGC/vzw
Heembeek-
Mutsaard

Stad
Brussel

(Openbaar
onderwijs)

Te bepalen

Toekomstig eigenaar Stad Brussel
Privé-

eigenaars
Promotor VGC VGC met erfpacht aan inrichter

Vloeroppervl.
1.350 m² 6.900 m² 2.060 m²

Site
Kruisberg Pieter en Pauwel
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STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Projectfiche
Is op 19/12/’08 door de Vlaamse Regering goedgekeurd, wat de principiële goedkeuring van het project
inhoudt, inclusief de uitgaven voor selectie ontwerpbureaus enz.

Aanstelling architect

De administratie wacht voor de definitieve ondertekening van het contract met LAT tot bepaalde administratieve
onduidelijkheden inzake de VIPA-financiering zijn uitgeklaard. Niettegenstaande het contract met de Stad
Brussel in deze zin kan worden aangepast, is er nog geen verdere reactie van de administratie of het kabinet.
Er wordt nagegaan of het project zou kunnen worden gescreend en opgevolgd door de PMV.

Stad Brussel
Akkoord omtrent de principes van de ruilkoop; dit wordt nu vertaald in een feitelijke overeenkomst. Er is een
ontwerp klaar, dat is overgemaakt aan de Stad en aan de Vlaamse administratie coördinatie Brussel. De Stad
Brussel heeft nauwelijks nog opmerkingen en kan zich zo goed als akkoord verklaren.

VGC
De overeenkomst tussen Vlaamse Gemeenschap en VGC is op 28/05/’09 door het college van de VGC
goedgekeurd.

Programma van eisen
Eerste akkoord diverse gebruikers is vervat in de projectdefinitie, gebruikt voor de aanstelling van de
architecten en het eerste voorontwerp. Na formele aanstelling architecten komt er een gedetailleerd overleg
met alle betrokkenen.

Projectkost - Financiering

Totale projectkost : € 18,8 Mio, incl. BTW en kosten.
Financiering, middels promotieovereenkomst (PPS). Voorziene subsidies :
 VGC: € 2.000.000 voor het gemeenschapscentrum met bibliotheek.
 VBF: € 350.000 voor architectuurwedstrijd en voorontwerp.
 VIPA: € 375.000 voor zorgdelen.
 VBF: € 300.000 voor de zorgdelen, bovenop VIPA financiering.
Met VIPA is er overleg geweest of de inrichter van de zorgdelen wel in aanmerking komt voor VIPA (en dus ook
VBF-subsidies). Hieraan kan worden voldaan (zie ook hiervoor).

Offerteaanvraag privé
promotor

Er is een ontwerp klaar, dat nog de goedkeuring vergt van de betrokken administraties.

Volgende stappen

 ondertekening van de overeenkomst met LAT.
 goedkeuring en aansluitend ondertekening overeenkomst Stad Brussel.
 goedkeuring en aansluitend publicatie offerteaanvraag en selectie privé promotor.
 indienen aanvraag stedenbouwkundige vergunningen.
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1.2.2.8. De Zeyp – Zeypstraat-Van Overbekelaan – Ganshoren (woonzorgzone 8B)

Verbouwing van een gemeenschapscentrum met dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt.

Voor project De Zeyp wordt verder overleg gepleegd met de initiatiefnemers en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake de ruimtelijke

invulling van het project. Er wordt een eerste naburig huis aangekocht. In het project kan geen vooruitgang worden geboekt zolang het tweede

nabijgelegen huis niet is aangekocht en zolang niet duidelijk is hoe de verdere uitbouw van de gemeenschapscentra zal verlopen. De

onderhandelingen met de eigenaar van het tweede huis lopen niet van een leien dakje. Van de Vlaamse Gemeenschapscommissie mag wellicht

tegen medio 2010 uitsluitsel worden verwacht over de modaliteiten voor de inbedding van welzijnsorganisaties binnen gemeenschapscentra.

Project De Zeyp, Ganshoren

Verbouwing gemeenschapscentrum met dagverzorgingscentrum en zorgknooppunt

Opdrachtgever De VZW De Zeyp en/of de VGC

Bouwheer Vlaamse Gemeenschapscommissie – Dienst Infrastructuur

Niet-residentieel
Functies

Sociaal-cultureel Zorg

Deel Gemeenschapscentrum Dagverzorgingscentrum
Lokaal dienstcentrum/

zorgknooppunt

Inrichter voorziening
VGC /

VZW De Zeyp
New Résidence Classic VZW De Zeyp

Toekomstig eigenaar VGC / VZW De Zeyp

Vloeroppervl. verbouwing en herschikking 255 m² 300 m²

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Programma van eisen
VGC Welzijn en Cultuur werken dit verder samen uit.
Voortgang is echter slechts mogelijk nadat de beide woningen in de Zeypstraat zijn aangekocht.
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1.2.2.9. Woon-en zorgcentrum Sint-Jozef – Marnestraat - Evere (woonzorgzone 2E)

Woonzorgcentrum met kleinschalig wonen voor 30 dementerenden, lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt en een twintigtal aanleunwoningen.

Project Sint-Jozef te Evere krijgt in 2009 volop vorm. Het kan daartoe rekenen op hulp van het Kenniscentrum bij de ruimtelijke invulling en de

uittekening van het vlekkenplan, op het leveren van informatie voor het opstellen van de projectdefinitie, de projectfiche en de verdere

uitwerkingsdocumenten, op ondersteunend voorbereidingswerk voor het lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt. Ook worden alle winkels en

diensten die zich in een straal van 250 m van het zorgknooppunt bevinden in kaart gebracht.

Na een eerste afwijzing van de ingediende aanvraag voor een stedenbouwkundig attest, wordt een nieuwe poging ondernomen, en dit keer

met gewenst resultaat. Op 4 augustus 2009 wordt het stedenbouwkundig attest bekomen.

De contacten met vzw Aksent voor de uitbouw en de opstart van het dienstencentrum verlopen vlot. Het lokaal dienstencentrum opent de

deuren medio 2009. Het krijgt in de zomermaanden de erkenningstoezegging van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor het nieuwbouwproject wordt, zij het wel in 2 keer, een stedenbouwkundig attest aangevraagd en verkregen. Het Kenniscentrum maakt de

dossiers op voor het verkrijgen van de voorlopige vergunning bij het Agentschap Zorg en Gezondheid voor een woonzorgcentrum met 30

woongelegenheden en een serviceflatresidentie met 22 wooneenheden. De voorlopige vergunning voor beide werkvormen wordt in mei 2009

door de Vlaamse overheid goedgekeurd.

Ook dit project wordt verwezenlijkt dankzij privaat-publieke samenwerking. Er wordt een partner gezocht en gevonden voor de bouw van de

serviceflats: de familie Colruyt. Er worden statuten gemaakt voor de oprichting van CVBA ‘Evere Green’ waarin Sint-Jozef en de familie Colruyt

participeren. Tussen de partners en met Aksent worden de overeenkomsten opgesteld m.b.t. de uitbouw van de site.

Na een beperkte selectie van kandidaten voor het nieuwbouwproject, wordt Buro II aangesteld als architectenbureau. Vanuit een door alle

partijen opgesteld programma van eisen zet Buro II zich aan het werk, wat resulteert in enkele voorstellen. Uiteindelijk wordt verder gewerkt op

een voorstel waarin de synergie tussen de verschillende woonzorgvoorzieningen het best tot zijn recht komt. Het lokaal dienstencentrum neemt

daarbij een centrale rol in als partner voor de bewoners van de serviceflats en voor het woonzorgcentrum. Ook wordt sterk toegezien op de

relatie tussen het woonzorgcentrum en het park. Het is de ambitie om einde maart 2010 de bouwaanvraag in te dienen. Voordien zal nog

overleg gepleegd worden met de bevoegde Vlaamse administraties.
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Project Sint-Jozef, Evere

Woonzorgcentrum voor 30 dementerenden, lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt en aanleunwoningen

Opdrachtgever Samenwerkingsverband tussen Sint Jozef, Piet Colruyt en Aksent

Bouwheer Samenwerkingsverband tussen Sint Jozef, Piet Colruyt en Aksent

Residentieel Niet-residentieel

Functies
Wonen met residentiële zorg Aanleunwoningen Zorg

Deel Woonvorm voor dementerenden Huurwoningen
Lokaal dienstencentrum /

zorgknooppunt

Inrichter voorziening VZW Sint-Jozef VZW Baita Aksent

Toekomstig eigenaar VZW Sint-Jozef
Op te richten VZW met Sint Jozef en
fam. Colruyt

VZW Sint- Jozef

Vloeroppervlakte 1.375 m² 1.700 m² bovengronds 215 m²

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Stedenbouwkundig –
Concept

Het voorontwerp is door de bouwheer goedgekeurd en wordt op 18/01/2010 voorgelegd aan de Vlaamse
administratie (VIPA, Welzijn en Gezondheid en Brusselfonds). Het blijft de bedoeling de bouwaanvraag medio
maart 2010 in te dienen.

Financiering -
Subsidiëring

De totale projectkost zal herberekend worden op basis van het voorontwerp.
De subsidieaanvraag bij het VBF is ingediend, inclusief een verduidelijkende nota inzake de administratieve
voorwaarden om te voldoen aan de VIPA-criteria. Volgens de Vlaamse administratie zijn er geen problemen
meer om de subsidie begin 2009 door de minister te laten goedkeuren.

Erkenning - Inrichting

De vooropname van 30 Vlaamse woongelegenheden voor dementerenden is op 18/05/’09 toegestaan; voor de
22 aanleunwoningen op 22/05/’09.
Zorgknooppunt / LDC is op 27/05/’09 officieel geopend en op 4/10/2009 wordt de erkenning door de Vlaamse
Gemeenschap bekomen.
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1.2.2.10. Project Verheydenstraat - Anderlecht (woonzorgzone 6B)

Mogelijke ontwikkeling van een multifunctioneel woonzorgproject.

Het project Verheydenstraat te Anderlecht kent een bewogen geschiedenis. In februari 2009 haakt de mogelijke initiatiefnemer af omdat de

kredietverstrekker o.w.v. de financiële crisis niet langer bereid is de gevraagde kredieten te verstrekken.

Dit betekent tevens ook het einde voor de ontwikkeling van de nursingunit van vzw Zonnelied op deze site. Daarom wordt in februari gestart

met een zoektocht naar een nieuwe locatie, die werd gevonden in de Begijnenstraat te Molenbeek (zie 1.2.2.2.).

Omdat de site Verheydenstraat heel wat mogelijkheden biedt, zoekt het Kenniscentrum een nieuwe initiatiefnemer voor de ontwikkeling

ervan. Verschillende partijen tonen interesse om er een woonzorgcentrum uit bouwen, samen met een kinderdagverblijf, serviceflats en een

zorgknooppunt. Ook het Groen Kruis overweegt zich op de site te vestigen.

In december wordt ook bij de Anderlechtse schepen voor sociale zaken langs gegaan om het project af te toetsen. De schepen staat positief

tegenover het project en ziet de nodige synergie met een aantal buurtorganisaties.

Eind december lopen er gesprekken met de eigenaar en een mogelijke investeerder, om onder meer na te gaan wat de fiscale implicatie is

van een aankoop van de aandelen van de eigenaar en welk zakelijk recht op het gebouw best wordt gegeven aan de aanvrager van de

woongelegenheden. Wanneer deze gesprekken bijna positief worden afgerond, komt ter ore dat in straal van minder dan 1 km een andere

initiatiefnemer een aanvraag heeft ingediend voor de bouw van een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden en dat daar ook een

voorlopige vergunning heeft voor verkregen.

Om conform te zijn met het Masterplan Woonzorgzones Brussel en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorgzones Brussel, betekent

dit dat een project in de Verheydenstraat niet langer meer past in de vooropgestelde geografische spreiding van de initiatieven en wordt het

project on hold gezet in afwachting van de zekerheid aangaande de voortgang van ontwikkeling van het andere woonzorgcentrum in de

Materiaalstaat te Anderlecht.
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1.2.2.11. Project Lutgardis – Wahalaan-Steenostraat – Oudergem (woonzorgzone 3A)

Bouw van een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum met zorgknooppunt, een nieuw jeugdhuis, kinderkribbe en aanleunwoningen.

De ruimtelijke invulling met de uittekening van het vlekkenplan van de site krijgt verder vorm. Het wordt voorgelegd aan de gemeentelijke

diensten. Daar wordt gesuggereerd om eens het project in een min of meer definitieve plooi ligt, een stedenbouwkundig attest aan te vragen.

Het dossier ligt in het voorjaar enkele maanden stil omdat de school zich niet in staat ziet het dossier en de bouwwerken zelf te dragen en te

coördineren. Zij gaan samen met de eigenaars – de Broeders Maristen - te rade bij het bisdom en vinden daarin een nieuwe partner.

Tijdens de vakantiemaanden worden contacten gelegd met het bisdom om het dossier nieuw leven in te blazen. Het bisdom is bereid de

eigendomstitel van de site over te nemen en te onderzoeken om ook het welzijnsproject doorgang te laten vinden. Er wordt vooral nagedacht

over de meest adequate juridische structuur. Aanvankelijk lijkt dit een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk te zijn, waarin de school, de

broeders en het bisdom elk een aantal bestuurders afvaardigen. Deze piste wordt eind december weer verlaten, omdat dit geen echte

meerwaarde heeft. Het scenario dat wordt vooropgesteld is dat het bisdom de volle eigenaar wordt en de nodige zakelijke rechten verleent aan

de school voor haar deel van het terrein.

Een directe overdracht van eigendom kan niet plaatsvinden omwille van grondverontreiniging.

Het aanvankelijk opgestelde programma voor de site voor het deel woonzorg blijft behouden. Een lokaal dienstencentrum met zorgknooppunt,

een dagverzorgingscentrum en een 50-tal aanleunwoningen worden gepland, samen met een nieuwe schoolvleugel, een vernieuwd

kinderdagverblijf en een volledig nieuw jeugdhuis.

Er zal zeker ook moeten uitgekeken worden naar een samenwerking met een onthaalvriendelijk woonzorgcentrum in de buurt. Een opdracht

voor 2010.

In de regio wordt onder impuls van de gemeenschapscentra en het Brussels Overleg Dienstencentra een mobiel dienstencentrum opgestart,

dat werkzaam is in de gemeenschapscentra van Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-Woluwe, van Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Het is de

bedoeling dat dit mobiel dienstencentrum nadien uitmondt in twee volwaardige dienstencentra: één in Woluwe en één in Oudergem. De eerste

verkennende gesprekken vinden plaats over de rol die het mobiel dienstcentrum kan spelen in de ontwikkeling van de woonzorgzone.
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Project Lutgardis, Oudergem

Bouw van een dagverzorgingscentrum, een zorgknooppunt, een nieuw jeugdhuis, kinderkribbe en aanleunwoningen

Opdrachtgever
Te bepalen in functie van PPS-constructie

Bouwheer
Op te richten VZW met Lutgardis, de broeders Maristen en het Bisdom

Residentieel Niet-residentieel

Functies
Wonen

Wonen met zorg Onderwijs
Sociaal-
cultureel

Zorg

Deel Koop-woningen Huur-woningen
Kinder-
kribbe

School
Jeugdhuis

met
speelplein

Dagver-
zorgings-
centrum

Lokaal
diensten-
centrum

Inrichter voorziening
Sociaal

verhuurkantoor
VZW Lutgardisscholen

Brussel
VGC te bepalen te bepalen

Toekomstig eigenaar Privé-eigenaars
Op te richten VZW

/ promotor
Bisdom met erfpacht aan

VZW Lutgardisscholen
VGC

Bestaande of op te
richten VZW

Vloeroppervl.
max 2.800 m² max 2.800 m² 300 m²

(te
herbouwen)
1.000 m²

425 m² 150 m² 300 m²
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STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Aankoop – ontwikkeling
van het project

Het KC heeft op 27/11/’09 met de betrokkenen een aantal varianten besproken, inzake de financiële opvatting
van de ontwikkeling. Op 22/01/’10 is er een nieuw gesprek gesprek gepland met de vertegenwoordigers van het
bisdom, waarbij volgend voorstel zal worden voorgelegd:
 het bisdom koopt de totale infrastructuur van de Maristen van België aan;
 aan de Lutgardisscholen wordt een erfpacht gegeven voor het gedeelte school;
 voor de ontwikkeling van het project wordt verder beroep gedaan op het Kenniscentrum.
In eerste instantie zal het Kenniscentrum op basis van de haalbare subsidies (VGC, VBF en VIPA) een
businessplan opstellen met een aanvaardbare sociale dimensie.

Stedenbouw
De dienst Stedenbouw van de gemeente Oudergem heeft geen principiële bezwaren tegen het vlekkenplan en
stelt voor dat de initiatiefnemer een stedenbouwkundig attest aanvraagt.

VGC
Met VGC is verdere afstemming nodig inzake een mogelijke integratie van een nieuw jeugdhuis, een nieuwe
kinderopvang en een “avontuurlijk” speelplein. Contacten zijn reeds gelegd met kabinet Grouwels; een afspraak
is gepland met de administratie cultuur en het kabinet De Lille.

Subsidies
De overheidssubsidies zouden beperkt worden tot subsidies aan de toekomstige inrichters – bouwheren van de
zorgdelen, de kinderkribbe en het jeugdhuis.
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1.2.2.12. Project Tram 82 – Gentsesteenweg – Sint-Agatha-Berchem (woonzorgzone 8C)

Bouw van een dagverzorgingscentrum en (later) een lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt in en rond het Woon- en Zorgcentrum Arcus.

In het kader van de verdere ontwikkeling van de woonzorgzones wordt een blinde vlek vastgesteld in Sint-Agatha-Berchem.

Tram 82 is een nieuw initiatief, dat tot stand komt na een bezoek van het Kenniscentrum aan woon- en zorgcentrum Arcus, waar de bereidheid

tot medewerking aan de ontwikkeling van de woonzorgzones wordt afgetoetst. Er wordt bij deze uitbater een groot enthousiasme vastgesteld.

Wanneer ter sprake komt dat er nog initiatiefnemers worden gezocht voor het opstarten van een dagverzorgingscentrum, wenst Arcus zich

onmiddellijk kandidaat te stellen. In het woonzorgcentrum is een vleugel vrij waar mits enige aanpassing een dagverzorgingscentrum zou

kunnen worden ingericht.

Enkele weken later ligt, met medewerking van het Kenniscentrum, de aanvraag voor de erkenning met opschorting voor een

dagverzorgingscentrum voor 15 verblijfseenheden voor zorgbehoevende ouderen klaar voor verzending. Daar Arcus een woonzorgcentrum is dat

erkend wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wordt de aanvraag officieel ingediend door zusterorganisatie Zonneweelde

uit Bonheiden, die eveneens tot de Senior Living Group behoort. Op 11 december 2009 kent de Vlaamse overheid de erkenning met opschorting

toe.

Daar er geen grote werkzaamheden meer moeten worden verricht, zal dit wellicht het eerste Vlaams erkende dagverzorgingscentrum zijn dat

van start kan gaan in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Er dient dan ook een goede communicatiestrategie te worden uitgetekend om

het initiatief kenbaar te maken. Begin 2010 zullen hiervoor de nodige stappen worden gezet.

De inrichting van een dagverzorgingscentrum is slechts een eerste stap in de uitbouw van woonzorgzone 8C. Ook een lokaal dienstencentrum

en serviceflats kunnen op deze locatie worden ingebed. De gesprekken daarover worden opgestart in overleg met de Brusselse Ondersteuning

Dienstencentra. Voor het lokaal dienstencentrum zal de opstarttijd beperkt zijn, wellicht 2010 of 2011, terwijl voor de serviceflats eerder richting

2014-2015 wordt gekeken.

Met de ontwikkeling van deze woonzorgzone wordt alweer een stap gezet in het wegwerken van de hiaten. Het is een troef dat daarbij kan

samengewerkt worden met een woonzorgcentrum erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met een sterk

onthaalvriendelijk karakter voor Nederlandstaligen.
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Tram 82, Sint-Agatha-Berchem

Bouw van een dagverzorgingscentrum en (later) een lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt in en rond het Woon- en Zorgcentrum Arcus
(voorheen : Schweitzer)

Opdrachtgever VZW Zonneweelde, Rijmenam

Bouwheer VZW Zonneweelde

Niet-residentieel
Functies

Zorg

Deel Dagverzorgingscentrum

Inrichter voorziening VZW Zonneweelde

Eigenaar Senior Living Group

Vloeroppervl. 150m²

STAND VAN ZAKEN op 31/12/2009

Erkenning De VZW Zonneweelde heeft de erkenning met opschorting van het DVC bekomen.

Financiering - Subsidies
De kost voor aanpassing en inrichting van de bestaande lokalen tot dagverzorgingscentrum bedraagt € 138.000.
Hiertoe wordt bij de VGC en het VBF een subsidie aangevraagd. Gezien de bouw beëindigd is, zijn VIPA-subsidies
niet meer mogelijk.
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1.2.3. Actieplan levensloopbestendig wonen

Brusselse ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, verhuizen al te snel, willens nillens, naar een woonzorgcentrum. Nochtans hoeft er niet

onmiddellijk tot institutionalisering te worden overgegaan indien de woningen en woonomgeving geschikt worden gemaakt en de mobiliteit in de

eigen woning gegarandeerd is.

Door de toename van het aantal zorgbehoevende ouderen, wordt er best voor gezorgd dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen

blijven wonen, zodat de rust- en verzorgingstehuizen er zijn voor de mensen die de zorg echt nodig hebben. Mensen met minder zware

zorgbehoefte, kunnen in een levensloopgeschikte woning, ondersteund door thuiszorgdiensten en de nodige sociale contacten, thuis worden

verzorgd. Veel ouderen geven echter aan dat door de ontoegankelijkheid van straten en pleinen èn van de eigen woning het vaak moeilijk wordt

om in de eigen woonomgeving te blijven wonen.

Om succesvol thuis ouder te worden, dient rekening te worden gehouden met drie factoren: 1. de woning, 2. de woonomgeving en 3. het

psychosociaal netwerk.

Uit onderzoek1 blijkt dat het merendeel van de ouderen in Brussel een goede gezondheid heeft en de wens heeft om zo lang mogelijk in eigen

woning te verblijven. Dit is voor veel ouderen mogelijk als de woonsituatie en de woonomgeving zijn aangepast, wat echter vaak niet het geval

is. Zo zijn veel woningen van ouderen in Brussel niet echt toegankelijk omwille van trappen, drempels en kleine doorgangen. De kwaliteit en de

toegankelijkheid van de woning zijn voor ouderen van groot belang in functie van de zelfredzaamheid en de autonomie.

Ook de woonomgeving moet aangenaam zijn, dat wil zeggen: toegankelijk en met voldoende faciliteiten.

Sociale verbanden op buurtniveau kunnen alleen gedijen als de omgeving daar positieve prikkels voor geeft, zoals via ontmoetingsplaatsen of

aangepast vervoer. Onderzoek toont aan dat de ontevredenheid over het openbaar vervoer in Brussel stijgt met de leeftijd. Inzake mobiliteit is

echter de grootste ontevredenheid van de Brusselse ouderen de voetpaden: ofwel zijn er geen, ofwel zijn ze in slechte staat. Het is dus

belangrijk dat een beleid wordt gevoerd dat een antwoord biedt op de wens van de Brusselse ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven

wonen.

1 Observatorium van Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (red.), Thuiswonen na je 65ste. Atlas van de behoeften en de actoren in Brussel, Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, 2007.
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Het Actieplan levensloopbestendig wonen / meegroeiwonen geeft een aanzet om van de woonzorgzones een omgeving te maken die

toegankelijk, veilig en comfortabel is, zodat iedereen ongeacht leeftijd er kan blijven wonen als hij/ zij dat wenst.

In januari 2009 keurt de interministeriële stuurgroep het Actieplan levensloopbestendig wonen / meegroeiwonen dat eind 2008 - in overleg met

de afdeling sociale agogiek van de VUB werd uitgewerkt – goed.

Het plan omvat 23 acties die de volgende jaren worden uitgewerkt. Het zet in op een heel divers pallet: o.a. opvolging van het

ouderenbehoefteonderzoek te Brussel; preventie en sensibilisering van ouderen aangaande woningaanpassing; vorming omtrent

woningaanpassing en toegankelijkheid voor klusjesploegen, het uitwerken van een aantal casestudies; oplijsting van de premiestelsels voor

renovatie of aanpassingen, het bekend maken van de Vlibank of de Handywijzer, het opzetten van een screeningsinstrument voor de adaptatie

van de woning en de woonomgeving, knelpunten van de woonomgeving in kaart brengen en overmaken aan de plaatselijke overheden, opzetten

van ontmoetingsplaatsen, …

Samen met regionale dienstencentra van het christelijk, socialistisch en liberaal ziekenfonds wordt een sensibiliseringspakket gemaakt om

woningaanpassing en mogelijke hulpmiddelen die de zelfstandigheid en onafhankelijkheid kunnen verhogen, bij ouderen bekend te maken, met

als doel dat ouderen zo lang mogelijk in eigen huis kunnen blijven wonen.

Een ad hoc-werkgroep ‘steunpunt woningaanpassing’ onderzoekt de oprichting van een centraal meldpunt woningaanpassing te Brussel. Het

doel is om de woningaanpassing van de adviesfase tot en met de realisatie te kunnen opvolgen. Nu blijft het vaak bij adviesverlening.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel brengt het Toegankelijkheidsbureau en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek samen, om de woonzorgzone

Hoog-Molenbeek door te lichten op vlak van toegankelijkheid van straten en pleinen. De knelpunten worden in kaart gebracht en de plannen

van de straten die in de toekomst zullen worden heraangelegd, worden doorgelicht.

Samen met Landelijke Thuiszorg, wordt een film gemaakt van een woningaanpassing. Het proces van de omvorming van een oude onhandige

badkamer tot een badkamer die veilig, comfortabel en toegankelijk is, wordt geregistreerd. De bedoeling is een filmpje te maken waarmee

ouderen kunnen worden gesensibiliseerd, doordat ze zich kunnen identificeren met de hoofdpersonages en op die manier worden aangezet om

ook zelf hun (huur)woning aan te passen.
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Met de klusdiensten wordt herhaaldelijk rond de tafel gezeten om hun door de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesubsidieerde werking meer

af te stemmen de woonzorgthematiek. Geen gemakkelijke opgave, maar mits onderling respect en inleving in elkaars argumenten kan er in

2010 wellicht tot een oplossing worden gekomen.

1.2.4. Opleidings en tewerkstellingsinitiatieven nemen

Het is duidelijk dat bij de ontwikkeling van de woonzorgzones ook moet worden ingezet op het opleiden van kwalitatief personeel, niet alleen

voor de residentiële werkingen die worden uitgebouwd maar ook om tot een verhoging van het aantal uren thuiszorg, in casu gezinszorg, te

komen.

In samenwerking met Tracé Brussel, VDAB, Actiris, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, het sociaal fonds, werkgeversorganisaties en de

betrokken initiatiefnemers wordt een planning, kader en toeleidingsprogramma uitgewerkt voor de noodzakelijke opleidings- en

tewerkstellingstrajecten. Dit resulteert in het najaar 2008 in een concrete planning en samenwerkingsafspraken. Van december 2008 tot

november 2009 loopt de eerste vooropleiding social profit voor anderstaligen, die in november 2009 wordt gevolgd door een effectieve opleiding

polyvalent verzorgende / zorgkundige. Solidariteit voor het Gezin neemt de regie van de opleiding in handen.

Deze opleiding is een aanvulling op de reguliere opleidingen die jaarlijks al door de VDAB i.s.m. Familiehulp en Solidariteit voor het gezin worden

ingericht.

In drie woonzorgcentra (1 Vlaams, 1 Vlaams erkend Brussels en 1 Brussels erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)

wordt een filmpje gemaakt van het beroep polyvalent verzorgende / zorgkundige. Het maakt het de opleidingspartners makkelijker om mogelijke

kandidaten duidelijk te maken wat ze van het beroep van polyvalent verzorgende / zorgkundige mogen verwachten. De beroepenfilmpjes

worden ook in de opleiding gebruikt als didactisch materiaal.

Enkele partners werken een screeningsinstrument uit dat aan kandidaat-zorgkundigen wordt voorgelegd. Het instrument toetst de motivatie,

de kennis van het Nederlands en de professionele competenties van de kandidaten, zodat de vorming aan hun noden kan worden aangepast.

Door overleg met de werkgevers wordt de vinger aan de pols gehouden inzake de noden rond opleiding en tewerkstelling. De werkgevers

geven aan dat het moeilijk is om geschikt personeel te vinden. Vooral de nood aan verpleegkundigen en tweetalige verzorgenden blijkt groot.
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Werkgevers wijzen erop dat de kwaliteit van allochtone verpleegkundigen met een gelijkstelling van diploma te wensen over laat en dat deze

soms minder competent zijn dat opgeleide zorgkundigen. Zij zijn zeer sterk te spreken over de VDAB-opleidingen en verkiezen afgestudeerden

van deze opleidingen boven de uitstromers van het regulier onderwijs. Tegelijkertijd dragen de werkgevers oplossingen aan hoe de opleidingen

nog kunnen worden verbeterd.

Na overleg met de werkgevers wordt besloten om alle Nederlandskundige woonzorgcentra in de prioritaire woonzorgzones telefonisch te

bevragen over hun personeelsbeleid en de noden van hun personeel. Deze bevraging levert heel wat nuttig materiaal op. De

arbeidsmarkt fluctueert en in crisistijden wordt dit nog extra geaccentueerd. Op basis van de gegevens voert de werkgroep opleiding en

tewerkstelling een aantal wijzigingen door aan het oorspronkelijk opleidingsplan en –programma.

‘Verzorgende’ is volgens Actiris een knelpuntberoep. Een bevraging van de ouderen- en thuiszorgsector onderschrijft deze stelling echter

niet. Er zijn op het ogenblik van de bevraging weinig openstaande vacatures voor polyvalent verzorgenden en heel wat werkgevers geven aan

dat ze veel spontane sollicitaties van verzorgenden ontvangen. Enkel wanneer tweetaligheid vereist is, wordt het moeilijk om de vacatures in te

vullen.

Het gebrek aan verpleegkundigen daarentegen is groot. Om een beter zicht te krijgen op de hoeveelheid vacatures die wekelijks op de website

van Actiris, de VDAB en in Brussel Deze Week verschijnen, worden deze gedurende zes maanden wekelijks opgelijst. Er wordt een schema

gemaakt dat een beeld schetst van de grootte van de vraag naar personeel in de woonzorgzones. Ook wordt zichtbaar via welke kanalen

vacatures voor zorgkundigen en verpleegkundigen worden kenbaar gemaakt. Met de gegevens hiervan zal in 2010 met de werkgevers in

gesprek worden gegaan, met het oog op een betere toeleiding van de kandidaten.
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1.3. Stimulerende functie

1.3.1. Communicatie

De communicatie naar het werkveld en de gebruikers wordt in 2009 als volgt waargenomen:

 de opening van de Begijnenstraat voor alle gebruikers en daaraan gekoppeld een studiemoment omtrent de werking en de participatie

van de buurt bij de ontwikkeling van de woonzorgzone;

 de studiedag over de situatie van de thuiszorg te Brussel;

 enkele voordrachten voor gebruikers en de sector over het woonzorgdecreet, over woningaanpassing of over de evoluties aangaande de

woonzorgzones;

 een fototentoonstelling over en met ouderen, die nadien als een rondtrekkende tentoonstelling verschillende locaties kan aandoen, als

eyecatcher voor de woonzorgthematiek.

Het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorgzones Brussel wordt in boekvorm uitgegeven en verspreid aan de geïnteresseerden.

1.3.2. Samenwerkingsverbanden

Het Kenniscentrum heeft na twee jaar werken volop zijn plaats verworven in het werkveld en een sterk netwerk uitgebouwd.

Het Brussels Overleg Thuiszorg, de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad en de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra zijn bevoorrechte

partners in de samenwerking. Met deze partijen wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en wordt jaarlijks een gezamenlijk

opdrachtenpakket uitgewerkt.

Tracé Brussel, Actiris en de VDAB zijn de voornaamste partners voor de opleidings- en tewerkstellingsthema’s, samen met de uitvoerders

op het terrein: Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin en Groep Intro.

Voor de verhuur van de woningen aan geconventioneerde prijzen is Baïta een belangrijke een belangrijke medespeler. Deze organisatie

neemt de eerste woningen in de Begijnenstraat voor haar rekening en wordt ook aangezocht om de huurwoningen te Evere op te volgen.
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Intellectuele verrijking gebeurt in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel.

Met de regionale dienstencentra, Landelijke Thuiszorg en het Toegankelijkheidsbureau wordt een strategie ontwikkeld aangaande het thema

woningaanpassing.

Met de voorzieningen voor personen met een handicap, verenigd in het Brussels Overleg Gehandicaptenzorg, vindt er geregeld overleg plaats

en worden nieuwe pistes besproken.

Met een twintigtal organisaties worden zorgvernieuwingsvoorstellen uitgewerkt: Mederi, BOT, BOD, LDC Aksent, LDC Welvaartkapoen, CGGZ

Brussel, Solidariteit voor het Gezin, Familiehulp, Kenniscentrum Mantelzorg, Rustoord Suzanna-Maria, de Brusselse Huisartsenkring, de

Brusselse kinesitherapeuten, e.a.

Internationaal wordt een samenwerking opgezet met ‘Aedes-Actiz kenniscentrum wonen en zorg’ uit Nederland.

Daarnaast wordt natuurlijk een sterk partnership uitgebouwd met de initiatiefnemers van de verschillende woonzorgprojecten en hun

respectievelijke partners.

1.3.3. Zorgvernieuwing

1.3.3.1. Voorstel in kader van Protocol 3-akkoorden

Het Kenniscentrum neemt reeds in 2008 het voortouw in het opmaken van een zorgvernieuwingsvoorstel in het kader van de Protocol 3-

akkoorden die in 2005 werden afgesloten tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten. Het zorgvernieuwingsvoorstel wil in

de woonzorgzones bij thuiswonende zorgbehoeftigen alle mogelijke barrières en hinderpalen wegwerken die hun thuishandhaving enigszins

zouden hypothekeren en dit bij middel van volgende aanpak:

 het identificeren en oplijsten van de probleemgebieden ten einde deze te beheersen, te reduceren of zelfs te elimineren;

 de invoering en correcte uitvoering van een zorgactieplan, opgemaakt door een zorgregisseur in overleg met de patiënt (en/of diens

vertrouweling, mantelzorger);

 een wijkgerichte aanpak, vertrekkend vanuit een lokaal zorgknooppunt, van waaruit verschillende haal- en brengfuncties op vraag van de

patiënt worden gecoördineerd.
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Deze doelstelling wordt gerealiseerd door te focussen op ‘fragiele thuiszorgsituaties” aan de hand van een assessmentmodel en door te focussen

op een geïntegreerde (interdisciplinaire) aanpak. Het engagement van de betrokken eerstelijnszorgverstrekkers wordt geconcretiseerd op basis

van een ondertekend en onderling afdwingbaar samenwerkingsakkoord ter uitvoering van de zorgactieplannen. De motor van voorliggend

project is een consortium van zelfstandige eerstelijnszorgverstrekkers in samenwerking met enerzijds alle betrokken eerstelijnsorganisaties en

anderzijds alle betrokken tweede- en of derdelijnsorganisaties waar nodig.

De meerwaarde van dit project is:

 het lokale karakter, waardoor de bereikbaarheid en de herkenbaarheid van de zorg verhoogd wordt en waardoor de zorg toegankelijker

wordt voor de zorgbehoevende oudere;

 de optimale afstemming van de zorg op de noden van de patiënt;

 de zorggarantie die wordt geboden en de opvolging ervan via een ICT-tool;

 het sterk partnership dat werd uitgewerkt, waarbij elke partner zich engageert zijn rol terdege in te vullen en zich onderling te laten

controleren en evalueren

Het project wordt in onderling overleg met de partners officieel ingediend door Mederi, onder de titel ‘Regie van transmurale en interdisciplinaire

zorgactieplannen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. De al dan niet goedkeuring wordt in het eerste kwartaal van 2010 verwacht.

1.3.3.2. Werkgroep Woonzorg met accent op zorgvernieuwing

Met een aantal overkoepelende welzijnsactoren wordt een werkgroep ‘woonzorg’ opgericht. Bedoeling van de werkgroep is tweeledig:

 het bij het werkveld aftoetsen van een aantal ideeën of evoluties binnen de woonzorgzones;

 samen nadenken over zorgvernieuwing en de introductie van een aantal nieuwe zorgmodellen.

Aan de werkgroep nemen afgevaardigden deel van het Brussels Overleg Gehandicaptenzorg, het Seniorencentrum, de Brusselse Ondersteuning

Dienstencentra, het Brussels Overleg Thuiszorg, het Huis voor Gezondheid en OVALLO.

De werkgroep constateert dat er in Brussel bijzonder weinig initiatieven zijn die zich richten naar allochtone ouderen. Deze ouderen vinden de

weg niet naar de voorzieningen of vinden niet echt een plaats waar ze zich in bij zorgbehoevendheid thuisvoelen. De werkgroep zorgvernieuwing

besluit om in 2010 een initiatief te nemen dat zich exclusief richt naar migrantenouderen. Daarom wordt in 2009 van start gegaan met het in

kaart brengen van recente literatuur aangaande ouderen met een etnisch-culturele achtergrond. Vervolgens zal in 2010 een literatuurstudie
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worden gemaakt om daarna een concreet project op maat uit te werken, dat bij een aantal initiatiefnemers en participanten zal worden

afgetoetst.

1.3.4. Katalysatorfunctie

Met de bekendmaking van het Masterplan Woonzorgzones Brussel en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorgzones Brussel wordt de

aandacht gevestigd op de grote hiaten in de ouderenzorgvoorzieningen en thuiszorgdiensten. Deze invullen is één van de hoofdopdrachten van

het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Tegelijkertijd voelen ook andere partijen zich door de ontwikkeling van de eerste woonzorgzones

opgeroepen en aangesproken om zelf initiatief te nemen.

Zo worden naast de woonzorgprojecten beschreven in 1.2.2. nog volgende projecten uitgewerkt:

- een uitbreiding van Home Ingendael met 93 woongelegenheden, dat tegelijkertijd verhuist van Laken naar Vorst. De opening van dit

nieuwe woonzorgcentrum is voorzien in januari 2010;

- een nieuw woonzorgcentrum te Neder-Over-Heembeek en te Laken met telkens 150 woongelegenheden en een woonzorgcentrum te

Elsene met 180 woongelegenheden, alle op initiatief van de groep Armonea;

- een woonzorgcentrum te Anderlecht met 120 woongelegenheden, aangevraagd door Arabesk.

De Vlaamse overheid levert voor al deze projecten een erkenning of voorlopige vergunning af.

Er wordt ook een aanvraag ingediend voor 150 woongelegenheden en 75 serviceflats te Jette, maar de goedkeuring van de voorlopige

vergunning is onzeker. Het Kenniscentrum doet een vooronderzoek naar een site en concludeert dat het project niet levensvatbaar is wegens

de te hoge vraagprijs.

In Vorst en Sint-Gillis wordt uitgekeken naar een mogelijke entingsplaats voor lokaal dienstencentrum Forum. De nabijheid van het

woonzorgcentrum Home Ingendael maakt dat er, mits de nodige synergie en samenwerking, een goede zorgverlening kan worden uitgebouwd.

In Vorst wordt eind 2009 een geschikte locatie gevonden in het collectief woonproject Brutopia. Deze wordt verder onderzocht.

Er vinden gesprekken plaats met een door de gemeente Sint-Gillis aangesteld studiebureau voor de ontwikkeling van de wijkcontracten. Doel is

in Sint-Gillis een tiental aangepaste woningen te creëren. Het project wordt door het studiebureau weerhouden in de programmatie van het

wijkcontract, maar wordt nadien door het college van burgemeester en schepenen geschrapt.
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2. Interne organisatie Kenniscentrum Woonzorg Brussel

2.1. Boekhouding

In het eerste werkjaar (2008) wordt de boekhouding toevertrouwd aan FJS Consultants. 2009 vormt een overgangsjaar waarin met FJS wordt

gezocht naar een betaalbare oplossing voor de boekhouding. Er wordt besloten om voor de aankoop van het boekhoudkundig programma een

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen verschillende VZW’s. Deze organisaties werken samen op een gezamenlijke server waarop het

boekhoudprogramma wordt geïnstalleerd. De kosten worden verdeeld over de verschillende organisaties. Door de aankoop van dit programma

kan de administratief medewerkster zelf de boekhoudkundige stukken inbrengen en de boekhouding van kortbij opvolgen.

2.2. Communicatie tussen de werknemers en beveiliging van onze gegevens

De veiligheid en de toegankelijkheid van de documenten, laat te wensen over. Er is geen eenduidig systeem en de kleine server kan de

verwerking van de verschillende documenten niet aan. Om de werking te optimaliseren wordt een grote interne server aangekocht. Op dit

serversysteem worden documenten bewaard die door iedere werknemer consulteerbaar zijn. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in een back-up-
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systeem, zodat de persoonlijke documenten van iedere werknemer en van de bibliotheek, bij diefstal of technisch defect van een computer

kunnen worden gerecupereerd.

De oude server wordt gedegradeerd tot werkstation.

2.3. Uitbouw bibliotheek

De verzamelde informatie rond wonen en zorg wordt bij voorkeur verwerkt in een systeem dat makkelijk en vlug consulteerbaar is. Sinds januari

2009 werkt het Kenniscentrum met Adlib, een professionele bibliotheektool (basisversie) voor de verwerking van de gegevens en het archief.

Dit programma is een Nederlands product dat voornamelijk binnen bibliotheken en musea wordt gebruikt.

.

Op dit moment wordt de informatie van de bibliotheek vooral intern gebruikt. De informatie zal in de toekomst ook voor buitenstaanders

consulteerbaar worden gemaakt. Op die manier kan Kenniscentrum meer en meer uitgroeien tot een verzamelpunt van informatie aangaande

woonzorg.

Het werken met het Adlib-systeem impliceert de ontwikkeling van een thesaurus om zo alle bibliotheekstukken sneller opzoekbaar te maken.

De administratief medewerkster ontwikkelt een eigen ordening, en gaat daarvoor te rade bij de zorg- en welzijnthesaurus van Vilans.

2.4. Opleiding

Het Kenniscentrum draagt bijscholing en vorming voor de medewerkers hoog in het vaandel. Elke medewerker wordt gestimuleerd vorming te

volgen naar zijn functieprofiel. Dit wordt dan teruggekoppeld naar heel het team.

Een overzicht van de gevolgde vormingen in 2009:

data organisatie vorming plaats

29/01/2009 GDT Conectar Bezoek aan het Centre Locale d’ Information et de Coordination Rouen

03/02/2009 Sociare Arbeidsovereenkomsten en ontslag Kenniscentrum

05/02/2009 KVLV Symposium nachtzorg Asse

06/02/2009 Belgische vereniging voor 32ste WINTER MEETING 2009 Symposium over ouderenzorg in het Oostende
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gerontologie en geriatrie algemeen en de familie in de ouderenzorg

17/02/2009 Sociare Bijscholingssessie jaarlijkse vakantie Brussel

18/02/2009 Fedos Mijn lippen plakken (thema mantelzorg) Brussel

21/01/2009 ADO Icarus Werkbezoek aan ADL-centrale te Denderleeuw en Halle Denderleeuw en Halle

05/03/2009 CoViVe Ouderen in Vlaanderen en Europa, tussen vermogen en afhankelijkheid Brussel.

10/03/2009 Sociare Arbeidsduur en deeltijdse arbeid Kenniscentrum

18/03/2009 Sociare Jaarlijkse vakantie, extra verlof en ADV-dagen Kenniscentrum

19/03/2009 Sociare Tijdskrediet en deeltijdse arbeid Kenniscentrum

02/04/2009 Sociare Schorsingen Kenniscentrum

06/04/2009 KHM Duidelijk en aantrekkelijk schrijven Mechelen

08/04/2009 Sociare Infosessie Actua Brussel

20/04/2009 KHM Schrijven voor website Mechelen

22/04/2009 Promedicis Startavond Brusselse kring thuisverpleging Brussel

24/04/2009 Sociare Arbeidsreglement en woon-werkverkeer Kenniscentrum

27/04/2009
Kenniscentrum Woonzorg
Brussel Woonzorgzone Hoog-Molenbeek I Sint-Jans-Molenbeek

10/05/2009 SEN VZW Omgaan met personen met een niet-aangeboren hersenletsel Brussel

30/09/2009 FOD Volksgezondheid Empowerment in de ouderenzorg Brussel

01/10/2009
Le collectif Accessibilité
Wallonie Bruxelles Werkbezoek en uiteenzetting woningaanpassing in het Waals gewest La Louvière

14/10/2009 HIVA en OCMW Antwerpen Woonzorgzones in Vlaanderen: van idee naar uitvoering Antwerpen

27/10/2009 Sociare Hoe voldoet u aan de verplichte vormingsinspanningen? Mechelen

30/11/2009
Kenniscentrum Woonzorg
Nederland Samenwerken bij wonen en zorg Culemborg

09/12/2009
Kenniscentrum Woonzorg
Brussel De thuiszorg onder de loep in Brussel en Europa Brussel

17/12/2009 Sociare Sluitende begroting Brussel
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2.5. Voorstelling personeel en raad van bestuur

2.5.1. Het team van vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Het team bestaat op 31 december2009 uit volgende medewerkers:

Herwig Teugels

Directeur

herwig.teugels@woonzorgbrussel.be

02 513 53 48

Sophie Demeere

Zorgdeskundige

sophie.demeere@woonzorgbrussel.be

02 513 53 48

Isabelle Makay

Woondeskundige (part time)

Te bereiken op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag

isabelle.makay@woonzorgbrussel.be

02 513 53 48

Inge Van Osselt

Administratief medewerker (part time)

Te bereiken van maandag tot vrijdag in de voormiddag

Inge.van.osselt@woonzorgbrussel.be

02 513 53 48
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ir. Kris Lombaert

Strategisch woonzorgplanner

info@karad.net

Tel. 032 (0)2 461 09 36

Op 1 augustus 2009 verruilt Bram Fret zijn functie als zorgdeskundige voor een betrekking bij het Wit-Gele Kruis.

2.5.2. De raad van bestuur van vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel

De raad van bestuur van vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel bestaat uit 7 leden.

In 2009 neemt Gert Van Ransbeeck omwille van gezondheidsredenen ontslag als voorzitter en lid van de vereniging. Marc Touchant verhuist

naar Spanje en wenst niet over en weer te reizen om de vergaderingen bij te wonen. Ook hij geeft ontslag.

Gert van Snick wordt aangezocht de raad van ebstuur te versterken en aan Eddy Denayer wordt deze vraag in het najaar voorgelegd. Beiden

gaan in op het voorstel.

De huidige samenstelling van de raad van bestuur:

Annemie Van de Casteele, voorzitter

Luc Roose, penningmeester

Johnny De Mot

Gert Van Snick

Eddy Denayer

Kris Lombaert

Herwig Teugels

In de algemene vergadering zetelt - buiten de bestuursraadsleden - ook nog: Olivia Vanmechelen.
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2.6. Voorstelling van de stuurgroep ‘Woonzorg Brussel’

De stuurgroep die de grote lijnen uitzet van de ontwikkeling van de woonzorgzones, kent volgende samenstelling:

Lieven Boelaert, kabinet van Vlaams minister Bert Anciaux

Karine Moykens en Geert Claes, kabinet van Vlaams minister Veerle Heeren

Martine Motteux en Kristof D’Exelle, kabinet van VGC-collegelid Brigitte Grouwels

Ann Steenwinckel en Gunter Bousset, Coördinatie Brussel Vlaamse Gemeenschap

Marïella Maes, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Christophe Cousaert, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Mathieu Voets en Jurgen Storms, VGC-directie welzijn en gezondheid

Frans Adang, Kris De Smet, Mark Philippart en Jef De Keyser, Seniorencentrum

Olivia Van Mechelen en Chris Blockerije, Brusselse Welzijns –en gezondheidsRaad

Caroline Verlinde, gezondheidscoördinator

Kris Lombaert, strategisch woonzorgplanner

Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum Woonzorg Brussel
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3. Beleidsbeïnvloeding

3.1. Aanpassing Vlaamse programmatie

Omdat het risico reëel is dat de meeste aanvragen voor woonzorgvoorzieningen zich richten op de rijkere wijken van het tweetalig gebied

Brussel-Hoofdstad, wordt aan de bevoegde Vlaamse minister en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd de Vlaamse

programmatie voor Brussel op te delen volgens de zones lokaal sociaal beleid. Daar dit niet haalbaar blijkt, wordt voorgesteld om bij de

programmatie de indeling in prioritaire en niet-prioritaire zones te hanteren, conform het Masterplan en het Algemeen Zorgstrategisch

Koepelplan. Mevrouw Heeren, Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin valideert deze vraag en kent aan de prioritaire zones 2/3

van de programmatie toe een aan de niet prioritaire zones het ander derde.

Dit wordt later verfijnd door Minister Vandeurzen die helemaal conform het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan 70% van de programmatie

toewijst aan de prioritaire zones en er tegelijkertijd aan toevoegt dat er rekening dient te worden gehouden met een evenwichtige spreiding van

de voorzieningen.

Om dit hard te maken stelt Minister Vandeurzen in het Ministerieel besluit houdende de vastlegging voor de ouderenvoorzieningen en de centra

voor herstelverblijf van de evaluatiecriteria voor de programmatie vermeld in artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009

betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en

mantelzorgers, dat voor aanvragen voor woonzorgvoorzieningen die ingeplant worden in een gemeente van het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschapscommissie een advies moet verlenen betreffende de inpassing van het initiatief in de ontwikkeling

van woonzorgzones en de geografische spreiding van de voorzieningen.

Dit ministerieel besluit is een grote stap voorwaarts in de uitbouw van het Masterplan, waarin ook een goede spreiding van de voorzieningen

wordt nagestreefd.

De samenwerking met de kwaliteitsvolle rusthuizen van de GGC met een Nederlandsvriendelijke onthaalwerking zou sterker moeten kunnen

worden uitgewerkt. Wellicht moeten daarvoor de institutionele grenzen ietwat worden afgetast. Het kan echter niet de bedoeling zijn om in

eenzelfde wijk een doublure aan voorzieningen te creëren, wanneer er al een goed werkend GGC-initiatief bestaat. In overleg met de

overheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap worden voor enkele initiatieven een aantal
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praktische bezwaren van tafel geveegd en overwint de pragmatiek. Er wordt een oplossing gevonden voor het initiatief te Evere en te Sint-

Agatha-Berchem.

Er worden nog een aantal knelpunten opgelijst en met de kabinetsmedewerkers besproken.

 Vooralsnog worden door de verschillende initiatiefnemers vnl. erkenningen of voorafgaande vergunningen voor woonzorgcentra

aangevraagd. Voor minder lucratieve opvangvormen komen veel minder vragen binnen. Daarom pleit het Kenniscentrum om voor elk

woonzorgcentrum van 80 woongelegenheden of meer ook de initiatiefnemer te verplichten een aantal kortverblijfplaatsen te voorzien of

een dagverzorgingscentrum of een lokaal dienstencentrum uit te baten en ook assistentiewoningen (serviceflats) aan te bieden. Daar er

voor de Vlaams erkende voorzieningen te Brussel geen publieke initiatiefnemers zijn – de OCMW baten alleen rusthuisvoorzieningen uit

met een erkenning van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie -, dient deze rol te worden opgenomen door de private sector.

Mits een goede mix van woonzorgvoorzieningen is ook voor private uitbaters (vzw of commercieel) nog steeds een mooi rendement

haalbaar.

 Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad krijgt in de programmatie van de woonzorgcentra slechts 1/3 van het aantal woongelegenheden

toegewezen dat in Vlaanderen voor eenzelfde geografisch gebied met eenzelfde socio-demografische bevolking wordt toegekend. Dit is

spijtig, want de Vlaamse voorzieningen zijn alleen al owv de opgelegde hogere kwaliteitseisen, kwalitatief sterker dan GGC- of COCOF-

erkende voorzieningen die aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Zo is bvb. de minimumgrootte van een eenpersoonskamer volgens

de reglementering van de COCOF 11m², van de GGC 12m² en van de Vlaamse Gemeenschap 16m² (zonder sanitair). Daar de plaatsen

dagverzorgingscentrum en kortverblijf gelinkt zijn aan of enkel kunnen uitgebaat worden door een woonzorgcentrum, heeft de 1/3-

regeling voor de voor Brussel geprogrammeerde woongelegenheden in een woonzorgcentrum gevolgen voor de invulling van deze

voorzieningen, die de mantelzorger kunnen ontlasten. Er wordt dan ook gevraagd de programmatie van de woonzorgcentra op te

trekken. Indien dit niet zou kunnen, is het beter om binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad de lokale dienstencentra een centrale

rol toe te bedelen in de uit te bouwen zorgknooppunten en de daaraan gekoppelde woonzorgnetwerken. Daarom dient de programmatie

van de lokale dienstencentra aangepast te worden aan het aantal woonzorgzones en dient de financiering te worden opgetrokken. De

Brusselse Ondersteuning Dienstencentra zal daaromtrent een oefening maken.

 In de beleidsbrief van Minister Vandeurzen staat dat hij voor het thema (levensloopgeschikt) ‘wonen’ zal samenwerken met zijn Vlaamse

collega voor Wonen. De woonzorgthematiek stopt echter niet aan de Vlaamse gewestgrens, ook in Brussel moet de Vlaamse minister

ijveren voor een afstemming van de gewestmaterie ‘wonen’ op de gemeenschapsmaterie ‘woonzorg’. Daarom is ook overleg met de

Brusselse minister voor Huisvesting noodzakelijk. Ook voor andere materies als aanpassing van de woonomgeving of sociaal vervoer zal

met de gewestregering in overleg moeten worden getreden.
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 Minister Vandeurzen roept herhaaldelijk op om binnen het welzijnswerkveld sectoroverschrijdend te werken. Binnen de

woonzorgontwikkeling gebeurt dit al vanaf het eerste project en worden vnl. sterke linken gelegd tussen de ouderensector en de sector

personen met een handicap. Maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren in de weg. Ze worden aan de Minister overgemaakt.

3.2. Premies voor woningaanpassing Brussels Gewest

Om personen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, is het noodzakelijk dat hun woning wordt aangepast aan hun fysieke behoeften.

Mensen aanzetten om hun woning vrijwillig aan te passen, lukt het best wanneer de overheid daar een financiële tegemoetkoming tegenover

plaatst. In Brussel zijn in grote lijnen volgende premies voor aanpassingen of woningrenovatie mogelijk:

 Ten eerste zijn er persoonsgebonden premies voor hulpmiddelen aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een

Handicap (VAPH) of Agence Wallonne pour l' Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH). De premies kunnen alleen aangevraagd

worden door personen met een beperking die jonger dan 65 jaar zijn.

 De tweede premie is gewestelijk en is een renovatie- en gevelverfraaiingspremie voor de woning. De premie kan maar eens in de 20 jaar

aangevraagd worden en de woning moet een bepaalde ouderdom hebben. Ook moet de aanvrager eigenaar zijn van de woning. Deze

premie gaat dus voornamelijk over grotere werkzaamheden. Een uitzondering is dat bij ‘binnenhuisinrichting’, personen met een handicap

ook subsidies kunnen aanvragen voor aanpassingswerken aan hun woningen.

 Ten derde zijn er beperkte gemeentelijke premies i.v.m. het aanpassen van een woning.

Een echte premie voor woningaanpassing voor ouderen of personen met een handicap is er in Brussel echter niet, dit in tegenstelling tot andere

steden of gewesten. In Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams Brabant bestaat er een premie voor het aanpassen van de woning. De

premies worden met elkaar vergeleken en vandaaruit wordt een voorstel gedaan voor een Brusselse aanpassingspremie. Dit voorstel wordt

overgemaakt aan een Brusselse volksvertegenwoordiger, die over partijgrenzen heen een parlementair initiatief rond de

woningaanpassingspremie neemt.
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4. Studie: De Brusselse thuiszorg onder de loep

Het vertrekpunt van de studie omtrent de Brusselse thuiszorgsituatie is de vaststelling dat de Vlaamse thuiszorgvoorzieningen in Brussel qua

invulling ver onder de voorziene programmatiecijfers blijven, dit in tegenstelling tot de diensten erkend door de Gemeenschappelijke

GemeenschapsCommissie (GGC) of de Commission communautaire française (COCOF). Tevens is er het bijkomend probleem van het

personeelsverloop en –tekort in de Brusselse thuiszorgsector. Thuiszorg verwijst naar de zorg aan huis of de zorg die er specifiek op gericht is de

gebruiker te handhaven in of te laten terugkeren naar het natuurlijk thuismilieu.

Om een actueel beeld van de Brusselse thuiszorg te schetsen, wordt het onderzoek in 2 delen opgesplitst.

De programmatie en het aanbod worden geanalyseerd, onderscheid makend naar de diverse inrichters en de van toepassing zijnde

regelgeving aangaande de thuiszorgvoorzieningen. Het tweede deel beoogt een zo gedetailleerd mogelijk begrip van de huidige Brusselse

thuiszorgsituatie te schetsen om aldus zicht te hebben op het gebruik van thuiszorgvoorzieningen en de tewerkstelling in de thuiszorg. Het

gebruik van en de tewerkstelling in de thuiszorg worden in dit deel onderzocht. Het beoogde eindobjectief van de studie bestaat erin om

suggesties aan te reiken en antwoorden te bieden over hoe de thuiszorg meer betrokken en geïntegreerd kan worden in de Brusselse

woonzorgzones. De programmatie en het aanbod worden geanalyseerd aan de hand van een documentenanalyse en het gebruik van en de

tewerkstelling in de thuiszorg worden onderzocht aan de hand van semigestructureerde interviews. Om een kritische kwalitatieve analyse en

interpretatie weer te geven, worden zowel de zijde van de gebruikers als deze van de basiswerkers in het onderzoek betrokken. Zestien

sleutelfiguren en dertien basiswerkers uit het Brusselse thuiszorgveld werden bevraagd over het gebruik en de tewerkstelling in de

Brusselse thuiszorg.

4.1. Analyse van de programmatie en het aanbod

In de analyse van de programmatie en het aanbod wordt de focus gelegd op de Nederlandstalige of Nederlandsvriendelijke zorgverlening

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aanbod aan diensten voor Nederlandstalige zorgbehoevenden is echter geen privilege van de Vlaamse

Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In de praktijk staan heel wat Franstalige voorzieningen open voor Nederlands- en

anderstaligen en omgekeerd. Tevens zijn ook heel wat Brusselaars twee- of meer- of anderstalig en is de taal van de dienstverlening minder

belangrijk dan bijvoorbeeld de nabijheid en de kwaliteit van het aanbod. Onder thuiszorgvoorzieningen worden begrepen: diensten voor

gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten voor logistieke hulp, diensten voor oppashulp, diensten voor thuisverpleging, diensten voor
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maatschappelijk werk van het ziekenfonds, lokale dienstencentra, regionale dienstencentra, diensten voor gastopvang en centra voor

herstelverblijf. De centra voor dagopvang worden eveneens in de analyse opgenomen daar deze centra een tussenvorm zijn, een tussenstap

richting residentiële zorg.

Het Brussels thuiszorglandschap is erg versnipperd en er valt weinig onderlinge afstemming te bespeuren. Er is sprake van verschillende

normeringen, opdelingen, werkvormen, diensten… waardoor gemeenschapsoverschrijdende samenwerking geen evidentie is. Op legislatief

niveau zijn verschillende overheden en overheidsdiensten bevoegd (bijvoorbeeld welzijn, VGC, VDAB…) en is zowel federale, Vlaamse, GGC- als

COCOF-regelgeving van toepassing. Dit biedt diensten met een vergelijkbare opdracht de mogelijkheid om naast elkaar te kunnen bestaan en te

werken. De 3 overheden kennen grote verschillen op gebied van de regelgeving, de programmatie en de financiering in de thuiszorg. De

Vlaamse programmatie baseert zich hoofdzakelijk op demografische en/of sociologische projecties, terwijl de COCOF en de GGC dat op decretaal

niveau ook doen, maar in werkelijkheid de programmatiecijfers bevroren lijken. De werkvormen van de COCOF en de GGC vertonen veel

gelijkenissen, terwijl dit voor de Vlaamse voorzieningen niet opgaat.

Vlaanderen opteert voor een regionale en werksoortgerichte organisatie, met de klemtoon op een goede samenwerking tussen de

verschillende voorzieningen, terwijl de GGC eerder vertrekt vanuit een lokale benadering en de COCOF een tussenvorm hanteert gericht op de

voorzieningen. De grootste diensten voor thuiszorg langs COCOF-zijde hebben een geclusterd aanbod en worden gestuurd vanuit enkele grote

organisaties die de coördinatie van de thuisverzorging en de thuiszorgdiensten op zich nemen. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de

onderlinge verbanden sterker zijn en dat de onderlinge doorverwijzing in principe vlotter kan verlopen.

Niet alle organisaties werken echter onder een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap (VG), de GGC of de COCOF, maar zijn bijvoorbeeld

actief onder een erkenning van PIOW (plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid), PWA (plaatselijk

werkgelegenheidsagentschap) of dienstenchequeonderneming. Deze diensten zijn niet gebonden aan de erkenningsnormen van toepassing op de

thuiszorg en concurreren met erkende diensten. Organisaties die groot zijn in Vlaanderen, blijken vanwege het ruime aanbod aan diensten kleine

spelers te zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en raken niet echt van de grond. Het Vlaamse gezinszorgaanbod is qua programmatie ruim,

maar qua invulling ondermaats. Slechts 18% van de programmatie wordt ingevuld. De uitdaging bestaat er in om deze trend om te buigen.

Verschillende partners ontwikkelen diverse initiatieven en zijn op verschillende terreinen actief. Mutualiteiten staan nog steeds sterk door hun

omvang maar ook door hun overkoepelende werking. Een ziekenfonds kan bijvoorbeeld de inrichter van een regionaal dienstencentrum zijn, een

centrum voor maatschappelijk werk huisvesten, poetshulp aanbieden, etc. Ook langs COCOF-zijde zijn verschillende centra voor de coördinatie

van thuisverzorging en –diensten verbonden aan mutualiteiten en organiseren deze een divers aanbod aan diensten aan huis. Zij kunnen hun

aanbod en hulpverlening vanuit een regionale invalshoek organiseren, terwijl andere initiatieven lokaal gebonden zijn.

Op lokaal vlak beschikken de diensten van de gemeenten en het OCMW over een voordeel doordat ze laagdrempelig en goed gekend

zijn. Zij zijn eveneens in staat om diverse initiatieven te ontwikkelen en op te richten, bijvoorbeeld poetshulp, gezinszorg, klusjesdienst,
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maaltijden aan huis, centra voor senioren, etc. Waar de doorverwijzing bij Nederlandstalige diensten kan haperen, verloopt deze vaak vlotter

langs Franstalige of bicommunautaire zijde.

4.2. Interviews met sleutelfiguren en basiswerkers

De semi-gestructureerde interviews die afgenomen werden door diverse sleutelfiguren en basiswerkers leveren een aantal thema’s op.

Op het vlak van noden en behoeften drijven 3 gelinkte thema’s naar boven. Beperkte mobiliteitsmogelijkheden, hetzij op fysiek vlak, hetzij

de complexiteit van het openbaar vervoer, kunnen de actieradius van een oudere verkleinen. Een niet-mobiele persoon raakt zo meer en meer

gebonden aan de woning, wat de waarschijnlijkheid op vereenzaming en sociaal isolement verhoogt. Reizen met het openbaar vervoer wordt

voor vele senioren een moeilijke opdracht en initiatieven die sociaal vervoer organiseren schieten tekort vanwege het beperkte aanbod en de

soms lange wachtlijsten.

Ten tweede zijn woningen vaak ontoegankelijk en onaangepast aan de noden van ouderen. Dit kan een effect hebben op de mobiliteit van

senioren, daar sommigen door de onaangepastheid en ontoegankelijkheid van het pand letterlijk de deur niet meer uitkunnen. Op het

werkterrein bestaan er initiatieven die woningaanpassing promoten, maar in werkelijkheid beperkt dit zich vaak tot advies en wordt de

aanpassing niet opgevolgd. Klusjesdiensten voor het uitvoeren van kleine herstellingen worden in Brussel als een tekort ervaren.

Daar de persoonlijke mobiliteit daalt, wordt men geleidelijk aan meer gebonden aan de buurt waardoor het belang van de nabijheid van

buurtwinkels en diensten toeneemt. Lokale winkels en diensten gaan in die zin een sociale functie vervullen; en de sociale contacten gaan zich in

deze ruimtes afspelen. Het thema psychisch welzijn heeft een link met zowel beperkte mobiliteit en woning en omgeving. Door een minder

sterke omringing door het sociaal netwerk en door de afbrokkeling of het ontbreken van de mantelzorg, lijden sommige ouderen onder

vereenzaming. Er is duidelijk nood aan psychosociale ondersteuning en begeleiding van ouderen.

Een aantal drempels belemmeren de vlotte toegang tot en het gebruik van thuiszorgdiensten. Voor de gebruiker kan de aanvaarding van de

persoonlijke beperkingen problematisch zijn en is men er van overtuigd dat men zich ondanks de moeilijkheden kan beredderen.

Diensten voor thuiszorg hebben een diepe impact op het dagelijkse leven van de zorgbehoevende, wat impliceert dat een deel van de

persoonlijke autonomie en zelfstandigheid moet worden losgelaten.

Tevens is er het gebrek aan vertrouwen ten aanzien van een hulpverlener aan huis en langzaamaan dient zich een vertrouwensband te

ontwikkelen.

Niettegenstaande er rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling en het inkomen, kunnen financiële belemmeringen iemand

weerhouden thuiszorgdiensten in te schakelen.
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Door een gebrek aan kennis en informatie betreffende de thuiszorgvoorzieningen, blijft het aanbod onbekend. Door de versnippering en het

grote aanbod, stappen ouderen vaak naar de sociale dienst van de gemeente, het OCMW of de mutualiteit, gekend om hun laagdrempeligheid,

van waaruit ze worden doorverwezen. Deze diensten hebben meestal een netwerk van vaste organisaties waarnaar ze doorverwijzingen sturen.

Wat duidelijk naar boven komt is dat de thuiszorgdiensten in het algemeen, en in het bijzonder de Nederlandstalige thuiszorgdiensten, weinig

bekend zijn in Brussel. De Nederlandstalige thuiszorgvoorzieningen hebben nochtans een uitgebreid aanbod maar bereiken echter de

hulpbehoevende niet. Er is wel degelijk een vraag naar een ruim aanbod aan thuiszorgdiensten, maar het probleem speelt zich af op het niveau

van de informatieverstrekking. Het is cruciaal om aan gerichte informatieverstrekking te doen, namelijk de juiste informatie aan de juiste

persoon verschaffen. Door de versnippering hebben zowel zorgebehoevenden en hulpverleners moeite met het ontwarren van het Brusselse

thuiszorgkluwen.

Zowel diensten gesubsidieerd vanuit de VG, de GGC of de COCOF hebben weinig weet van elkaars organisatie, opdrachten en werking. Er

vindt overleg plaats tussen Nederlandstalige diensten, maar dit vertaalt zich zelden in concrete acties op het terrein.

Wat ontbreekt is de proactieve houding van de thuiszorgdiensten naar de zorgbehoevende toe. De potentiële zorgbehoevende moet benaderd

worden, moet gevraagd worden of hij/zij problemen ondervindt in het uitvoeren van de dagelijkse taken. Wanneer de zorg effectief verleend

wordt, blijkt de zorg op maat niet optimaal te zijn. De resultaten sporen aan om na te denken of het aanbod wel degelijk de behoeften van de

senior vervult. Diensten moeten sneller kunnen inspelen op de hulpvraag en moeten zich flexibeler kunnen opstellen. Tevens dient er meer

aandacht te komen voor regelmatige evaluaties en assessments van de zorg, wat de zorg op maat zal verbeteren.

Verschillende basiswerkers gaan aan de slag in de thuiszorgsector via tewerkstellings- en opleidingstrajecten. De opleiding polyvalent

verzorgende heeft in hoofdzaak een publiek bestaande uit werkloze, laaggeschoolde, vaak alleenstaande vrouwen. De contracten zijn niet zelden

van tijdelijke aard en gesubsidieerd, wat er voor zorgt dat er veel verloop is in de diensten. Het personeelstekort is te wijten aan het feit dat

verzorgenden liever in de residentiële sector werken, waar de lonen hoger liggen door toevoeging van avond- en ochtenddienst, weekendshift,

enz. Er is ook minder poetswerk in het takenpakket voorzien. Verzorgenden die toch voor de thuiszorg kiezen, zijn aangetrokken tot de grote

variatie en afwisseling in het takenpakket, de grote mate aan verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Knelpunten voor basiswerkers binnen de thuiszorg zijn de fysieke en psychische belasting. Er wordt zowel lichamelijk inspannend werk

geleverd, maar tevens dient men te leren omgaan met een divers publiek en een waaier aan ziektes en aandoeningen, wat emotioneel

uitputtend kan zijn. Zo moet men soms in suboptimale omstandigheden werken, daar de klant over weinig accommodatie beschikt en het

vereiste materiaal niet aanwezig is.

Mobiliteitsproblemen worden als een groot knelpunt ervaren. Ofwel is men als thuiszorgwerker afhankelijk van het openbaar vervoer, waarbij

- gezien de beperkte verplaatsingstijd - de verplaatsing tussen klanten stress kan veroorzaken. Verpleegkundigen, artsen en verzorgenden die

gebruik maken van de wagen hebben weinig parkeergelegenheid of zijn bezorgd om vandalisme. Voor verzorgenden is er het bijkomende

ongemak dat hun boetes niet vergoed worden, noch door de thuiszorgdienst, noch door de klant. Basiswerkers voelen zich niet altijd veilig in de
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uitoefening van hun job. Huisbezoeken in ruige en onveilige buurten in Brussel doen het onveiligheidsgevoel toenemen. Ook bij de klant zelf

kunnen zich situaties voordoen waar de basiswerker zich bedreigd en onveilig voelt. Heldere instructies van de diensten zijn in dergelijke

situaties noodzakelijk.

De grote mate aan vrijheid en zelfstandigheid kent een aantal nadelen, want teamoverleg en feedback van teamleden is gering. Er is zelden

een mogelijkheid om het hart te luchten of om te overleggen over cliënten. Intervisies of teamvergaderingen waar gevoelens en ervaringen

geventileerd en besproken kunnen worden, zouden een teamgevoel kunnen creëren en versterken.

De basiswerkers vinden dat ze vanuit hun begeleidende dienst voldoende ondersteund worden. De behoefte aan vormingen en intervisie is

wel aanwezig. Er is behoefte aan meer kennis over aandoeningen zoals dementie of andere psychische problemen en hoe men met deze

problematieken om moet gaan. Door gerichte vormingen zouden ze sommige situaties beter kunnen leren inschatten.

4.3. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van de woonzorgzones

Welke mogelijke rol is in Brussel weggelegd voor thuiszorgvoorzieningen zoals diensten voor gezinszorg, logistieke hulp, thuisverpleegkunde en

lokale dienstencentra in de woonzorgzones en hoe kunnen deze thuiszorgvoorzieningen beter in de woonzorgzones ingeplant worden? Ondanks

dat thuisverpleegkundigen, verzorgenden en logistieke hulpen elk een specifieke opdracht krijgen toegewezen, blijkt dat op het terrein de taken

die ze uitvoeren vaak overlappen. Om deze overlappingen te vermijden, is een nauwere samenwerking of een dienstenoverschrijdende

samenwerking aangewezen. Dit alles om kwaliteitsvolle zorg voor de zorgbehoevende te garanderen en het zo lang mogelijk thuis wonen te

bewerkstelligen.

Ook de functie van woonzorgcoach, ingebed binnen een lokaal dienstencentrum, dringt zich op. Uit de interviews blijkt dat zorg op maat een

knelpunt is bij gebrek aan een goede coördinatie. Hier is een hoofdrol weggelegd voor de woonzorgcoach. Deze persoon kan de zorg en het

wonen binnen een woonzorgzone terdege coördineren en de hulpverlening ten behoeve van de cliënt beter op elkaar afstemmen. Mensen

hebben nood aan een vertrouwenspersoon, en niet enkel een stem aan de telefoon waar ze zich niemand bij kunnen voorstellen. Deze

vertrouwenspersoon kan hen op het juiste moment de weg naar de juiste voorziening wijzen. Dit is een taak die weggelegd is voor de

woonzorgcoach, die een coördinerende rol kan vervullen in het inzetten van de thuiszorg. Ook sociale infopunten kunnen een meerwaarde

bieden in het vertrouwd maken van de thuiszorg met buurtbewoners.

Klusjesdiensten worden vermeld als beter uit te bouwen diensten. Niet te vergeten is dat klusjesmannen en (buurt)conciërges een

sleutelpositie kunnen innemen in het detecteren van zorgnoden bij zorgbehoevenden thuis. Momenteel werken verschillende klusjesdiensten

apart en zijn deze opgestart onder diverse tewerkstellingprojecten. Een betere afstemming en samenwerking van deze diensten is aan de orde

om zorgbehoevenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo goed mogelijk te bedienen. Op dit ogenblik kunnen diensten voor aanvullende
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thuiszorg een klusjesdienst opstarten, maar in de praktijk ligt de klemtoon op het aanbieden van poetshulp, waardoor klusjeshulp naar de

achtergrond verdwijnt.

De vraag stelt zich welke thuiszorgvoorziening verantwoordelijk is voor de psychosociale ondersteuning van ouderen en zorgbehoevenden.

Vrijwilligerswerkingen dienen binnen de woonzorgzones gestimuleerd te worden, aangezien vereenzaming en sociaal isolement verschillende

malen werden aangehaald. Vrijwilligers zouden aan huis kunnen komen en een taak op zich nemen, waardoor ook de senior sociaal contact

oplevert. De opleiding van senioren en peers om elkaar psychosociale steun te bieden is hier cruciaal. Tevens zouden deze vrijwilligers

sleutelfiguren kunnen vormen in het detecteren van zorgvragen en –noden.
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5. Samenvattend - Twee jaar uitwerking Masterplan: een evaluatie

Eind 2009 krijgt het Kenniscentrum van de Vlaamse overheid de opdracht een evaluatie op te maken over de werking van het centrum. Het

Kenniscentrum vertrouwt deze opdracht toe aan een onafhankelijk evaluator, die zijn opdracht tegen eind januari 2010 zal klaar hebben.

Aansluitend maakt het Kenniscentrum ook een interne evaluatie van twee jaar uitwerking Masterplan. Hierbij de neerslag.

Het Masterplan Woonzorgzones Brussel, verder Masterplan genoemd, tekent een plan van aanpak uit dat een antwoord biedt op de

problemen die gepaard gaan met de aankomende vergrijzingsgolf. Het vertrekt daarbij vanuit de voorbereidende Conceptnota die het

Seniorencentrum in 2004 heeft opgesteld.

Het uitgetekende plan heeft betrekking op de periode 2008-2012.

Het Masterplan zelf geeft een aanzet voor de uitbouw van de eerste 8 woonzorgprojecten. Om de infrastructurele uitwerking verder te

onderbouwen en te conformeren aan de VIPA-regelgeving wordt het in 2008 vertaald in een Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan

Woonzorgzones Brussel, verder Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan geheten.

Beide documenten kunnen niet los van elkaar gelezen worden en werden respectievelijk door de Vlaamse Regering en de Vlaamse Minister

bevoegd voor Welzijn goedgekeurd. Intussen is de uitwerking volop aan de gang en wordt een volgend luik, aangaande de thuiszorg, voorbereid.

Daar beide plannen voor een periode van 5 jaar werden opgesteld, is een evaluatie na 2 jaar vrij voorbarig. Toch mag gesteld worden dat de

uitwerking op schema zit en dat al grote stappen voorwaarts werden gezet. Het nieuwe woonzorgdecreet dat in 2009 werd goedgekeurd en

grotendeels in uitvoeringsbesluiten werd gegoten, heeft het Masterplan en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan nog een extra dimensie

gegeven.

5.1. Een zeer actueel Masterplan

Het Masterplan Woonzorgzones Brussel is nog zeer actueel en de gemaakte keuzes werden de afgelopen jaren bekrachtigd:

 De doelstellingen van het Masterplan sluiten naadloos aan op het nieuw woonzorgdecreet.

 De Welzijns- en Gezondheidsatlas van het Observatorium voor Welzijn en Gezondheid onderschrijft de analyse van de in het Masterplan

gemaakte keuzes: de gebruikte kansindicatoren voor de afbakening van de woonzorgzones, de gemaakte analyse van het woningaanbod,

de beschrijving van de uitbouw van de welzijnsvoorzieningen e.d..
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 De studie Thuiswonen na je 65ste van het Observatorium voor Welzijn en Gezondheid bekrachtigt de doelstellingen van het Masterplan en

werd tevens gebruikt als inspiratie bij de vertaling van het Masterplan naar het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan.

 De uitvoering van het Masterplan is volop aan de gang. Het kreeg een eerste vertaling in het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan,

specifiek gericht op de infrastructurele projecten, die momenteel in één of andere uitvoeringsfase zitten (zie punt 5.3.2.). Er werd met dit

eerste luik gestart omdat het opzetten van infrastructuur veel tijd vergt.

Het tweede luik richt zich vnl. op de uitbouw van de thuiszorg. Daarvoor werd medio 2009 een studie omtrent situatie van de Brusselse

thuiszorg opgezet, die in 2010 wordt beëindigd en waarin ook een aanpak voor de inschakeling van de thuiszorg in het concept van de

woonzorgzones wordt beschreven.

5.2. De verdienste van het Masterplan

Het Masterplan en de vertaling ervan naar het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan heeft ontegensprekelijk een aantal grote verdiensten:

 De start van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, dat de knowhow van de ontwikkeling van de woonzorgzones bundelt, de projecten

ondersteunt en nieuwe initiatieven stimuleert.

 Er wordt een eerste concreet initiatief uitgewerkt in de Begijnenstraat te Sint-Jans-Molenbeek, met - door sectoroverschrijdend te werken

voor ouderen en personen met een handicap - een sterk zorgvernieuwend karakter.

 Een eerste gloednieuw woonzorgcentrum wordt in januari 2010 geopend. Het is een uitbreiding van woonzorgcentrum Ingendael met 93

woongelegenheden, dat van Laken naar Vorst verhuist.

 Er wordt n.a.v. de opdeling in het Masterplan tussen prioritaire zones en niet-prioritaire zones en de concrete vertaling daarvan in het

Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan, een ministerieel besluit uitgevaardigd waarbij de Brusselse programmatie conform het Algemeen

Zorgstrategisch Koepelplan werd opgedeeld in 70% voor de prioritaire en 30% voor de niet-prioritaire zones.

 Er wordt bekomen dat elke nieuwe aanvraag voor een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf

vergezeld moet zijn van een advies van de VGC betreffende de inpassing van het initiatief in de woonzorgzones en de geografische

spreiding van de voorzieningen.

 Door de communicatie omtrent het Masterplan melden zich spontaan een aantal initiatiefnemers voor de uitbouw van de eerste projecten.

 Een aantal sectoroverstijgende projecten ontstaan of worden uitgewerkt, waarbij vnl. wordt samengewerkt tussen ouderen en personen

met een handicap.

 Er wordt voor de uitbouw van de woonzorgzones afgestemd met het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT), de Brusselse Ondersteuning

Dienstencentra (BOD) en het Lokaal Sociaal Beleid (LSB). De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
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 Een samenwerkingsintentie met de Stad Brussel komt tot stand inzake de toegankelijkheid van de woningen in beheer van de Stad en de

afspraken omtrent de verwerving van een grond voor het woonzorgproject Pieter en Pauwel.

 Door de gezamenlijke ondertekening van de beheersovereenkomst door de minister voor Brussel en het VGC-collegelid voor welzijn,

worden dezelfde uitgangspunten door beide excellenties onderschreven.

 Een voorziening nursing voor personen met een handicap wordt mee opgenomen in de VIPA-buffer (en er zijn eveneens vragen voor

opname van een dienst geïntegreerd wonen – DIO en een ADL-centrale).

 Er worden tussen 1 januari 2008 en 31 december 2009 voorlopige vergunningen uitgereikt aan 7 initiatiefnemers voor woonzorgcentra

(465 woongelegenheden in de prioritaire zones, 273 in niet-prioritaire). In de prioritaire zones worden aan 22 serviceflatwooneenheden,

aan 3 dagverzorgingscentra (telkens 15 verblijfseenheden) en aan 2 lokale dienstencentra voorlopige vergunningen of erkenningen

toegekend.

 Daarnaast zijn er op 31 december 2009 nog ontvankelijke aanvragen voor nog eens 150 woongelegenheden woonzorgcentrum, 75

serviceflatwooneenheden in de prioritaire zones en 1 lokaal dienstencentrum in de niet-prioritaire zones. Het Masterplan en het Algemeen

Zorgstrategisch Koepelplan waren op deze wijze een katalysator voor de invulling van de beoogde programmatie.

Woonzorg: invulling
programmatie laatste 2 jaar

Programmatie Vlaamse
Gemeenschap

Invulling op 1/1/’08 Invulling op 31/12/’10

Woonzorgcentrum 1.190 104 842

Serviceflats 1.267 32 131

Dagverzorgingscentrum 113 0 45

Centrum voor Kortverblijf 113 0 0

Lokaal Dienstencentrum 20 11 14

Gezinszorg 837.850 137.558 ?

Regionaal Dienstencentrum 2 1 2
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5.3. Resultaten aangaande de ontwikkeling van de residentiële woonzorgvoorzieningen voorzien in het Masterplan

5.3.1. Enkele algemene bedenkingen

 Infrastructurele projectontwikkeling vergt veel tijd. Daarom wordt gestart met infrastructuuraspect. Hierdoor worden ankerplaatsen

gecreëerd van waaruit de zorgknooppunten kunnen worden uitgebouwd.

Het principe ‘wie gezien wordt, bestaat’ is volop van toepassing. Zo kreeg de opening van het woonzorgproject in de Begijnenstraat in de

media de nodige weerklank. Het project werd bezocht door verschillende geïnteresseerden die zich komen informeren omtrent het

vernieuwend concept. Ook de administrateur–generaal van het VAPH heeft het project al herhaaldelijk als voorbeeld van vernieuwend

werken aangehaald.

 Vooraleer een project wordt opgestart, wordt uitgezocht waar een initiatief best wordt ingebed. Hierbij ligt het accent vnl. op het creëren

van de voorwaarden opdat ouderen en zorgbehoevenden zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een aangepaste woning en

woonomgeving is hierbij cruciaal. Vandaar dat er telkens een omgevingsonderzoek wordt doorgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de

ligging, de veiligheid, de toegankelijkheid, de aanwezigheid van diensten, het sociaal netwerk, enz.

In het hart van de woonzorgzone dient plaats te zijn voor voorzieningen en levensloopbestendige woningen en ruimte voor de uitbouw

van een zorgknoopppunt. Aanvullend wordt ook opgelijst wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn met bestaande zorg- en

dienstverleners, zowel residentieel als ambulant. Dit wordt uitgezet op kaart. Van daaruit worden de hiaten aangegeven en gezocht naar

oplossingen.

 De initiatiefnemers van de Brusselse woonzorgprojecten zijn meestal te vinden bij commerciële organisaties. Vanuit de publieke sector

kan geen inbreng worden verwacht, daar de OCMW-voorzieningen ressorteren onder de GGC.

 Directe samenwerking met GGC-voorzieningen is – na overleg met de bevoegde overheden - wel mogelijk (bvb. in St.-Agatha-

Berchem, Evere, Schaarbeek,…), maar is regelgevingtechnisch niet vanzelfsprekend. Zo kan een GGC-rusthuis bvb. geen Vlaams erkend

dagverzorgingscentrum openen.

 Voor bepaalde initiatieven (bvb. een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentra) is het moeilijk om initiatiefnemers te vinden,

daar deze werkvormen niet winstgevend zijn.

 Gemengde projecten, waar verschillende werkvormen worden gecombineerd en die indien mogelijk ook nog sectoroverschrijdend

werken, genieten de voorkeur, omdat ze een zorgcontinuüm aanbieden. Bij gebrek aan koppeling van werkvormen in de programmatie, is

dat echter niet steeds mogelijk.
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 Projecten waarbij ouderenzorg en andere welzijnsvormen samengaan of waarbij huisvesting voor ouderen en gezinnen wordt

gecombineerd, … worden aangemoedigd.

 Sommige projecten lopen vlot, anderen eerder moeilijk omwille van diverse redenen:

o verschillende partijen die bij het project betrokken zijn;

o het opmaken van juridisch sluitende overeenkomsten waarbij elke partij afzonderlijk eigenaar, bouwheer, initiatiefnemer en

uitbater is;

o moeizaam overleg met en aftoetsing bij (gemeentelijke) overheden;

o langzaam proces inzake bijsturing van het oorspronkelijk plan;

o lange duur van de bouwaanvraag;…

5.3.2. Stand van zaken van de infrastructurele woonzorgprojecten

 In het Masterplan werden 8 projecten opgegeven, in het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan werd dat uitgebreid naar 10, en op

31/12/2009 zijn er 12 projecten, voor in totaal 9 woonzorgzones waaraan wordt gewerkt. Daarvan situeert 1 project zich in een niet-

prioritaire zone. Dit op vraag van minister Anciaux, na een interpellatie in de raad van VGC - waarin gesteld werd dat ook in niet-

prioritaire zones mogelijke opportuniteiten dienden te worden onderzocht en desgevallend uitgebouwd -. Het project Lutgardis te

Oudergem werd dan ook goedgekeurd door de interministeriële stuurgroep.

 Alle in het Masterplan en Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan vooropgestelde projecten zijn in ontwikkeling, behalve Anderlecht –

Verheydenstraat. Dit project staat op hold omdat een andere initiatiefnemer een voorlopige vergunning kreeg voor een woonzorgcentrum

op een site 500 m. van de Verheydenstraat vandaan. Daar het Masterplan en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan een goede

spreiding van de voorzieningen voorstaat; zou een tweede woonzorgcentrum in eenzelfde perimeter niet conform zijn met de

uitgeschreven principes van het Masterplan en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan.

 Volgende projecten zitten in voltooiingsfase:

o Begijnenstraat I – Sint-Jans-Molenbeek: opening in april 2009, waarna de 11 aanleunwoningen werden bewoond, door in totaal 14

bewoners.

o Ingendael – Vorst: woonzorgcentrum met 153 woongelegenheden, geopend en in gebruik van januari 2010.

o Terranova – Brussel- Vijfhoek: er wordt een initiatiefnemer voor het dagverzorgingscentrum gezocht, die een voorlopige

vergunning zal indienen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en ten laatste medio 2010 operationeel kan zijn.
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o Tram 82 – St.-Agatha-Berchem: er wordt vanuit het woonzorgcentrum Zonneweelde te Rijmenam, dat deel uitmaakt van de

Senior Livinggroup, een voorlopige vergunning verkregen voor de opstart van een dagverzorgingscentrum in de gebouwen van

woonzorgcentrum Arcus, dat tot dezelfde groep behoort. De opstart is gepland in het eerste semester van 2010.

 Volgende projecten situeren zich in de bouwaanvraagfase en wachten op een stedenbouwkundige vergunning:

o Aksent- Schaarbeek: de bouwaanvraag voor de ombouw van het huidige pand in de Liedtsstraat tot dagverzorgingscentrum en

lokaal dienstencentrum werden ingediend medio 2009.

o Begijnenstraat I – Sint-Jans-Molenbeek: de bouwplannen voor het gelijkvloers en de kelderverdieping, die bestemd zijn voor de

uitbouw van het lokaal dienstencentrum, werden in het najaar 2009 ingediend.

o Biloba – Schaarbeek: de bouwaanvraag voor 15 satellietwoningen en een beperkt aantal zorgdelen werd najaar 2009 ingediend.

 Volgende projecten zitten in ontwerpfase:

o Sint-Jozef – Evere: er worden plannen getekend voor een woonzorgcentrum met 30 woongelegenheden, een 20-tal serviceflats en

een lokaal dienstencentrum (reeds actief in voorlopige lokalen van het GGC-rusthuis). Voor beide werkvormen werd bij het Vlaams

Agentschap een voorlopige vergunning bekomen. Daar verschillende partijen betrokken zijn in de ontwikkeling van dit project

werd een PPS-constructie opgezet.2 De plannen zijn klaar en besproken met de gemeente. De bouwaanvraag wordt in april 2010

ingediend.

o De Overbron – Neder-Over-Heembeek: het betreft een uitbreiding van een woonzorgcentrum met 15 woongelegenheden. De

bouwaanvraag werd klaargemaakt en wordt voor het indienen – wellicht in maart 2010 - nog afgetoetst bij de Stad Brussel.

o Pieter en Pauwel – Neder-Over-Heembeek: het project omvat een totaalconcept met gemeenschapscentrum, bibliotheek, lokaal

dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, ADL-centrale en een 70-tal aanleunwoningen. Er werd met de verschillende partijen een

juridisch sluitende overeenkomst uitgewerkt, conform VIPA-reglementering en PPS²-constructie, en i.s.m. de Vlaamse

bouwmeester een architectenbureau gekozen. De eerste ontwerpvergaderingen met architectenbureau, VGC en Kenniscentrum

vonden plaats. Doch, door het uitblijven van de ondertekening van de aanstelling van het bureau, ligt het project tijdelijk stil.

2 Voor de definitie van PPS, zie Vlaams Kenniscentrum PPS, waarbij gesteld wordt dat PPS-projecten projecten zijn die door publieke en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk en in een
samenwerkingsverband, worden gerealiseerd om een meerwaarde voor die partijen tot stand te brengen. De publiekrechtelijke partij is bij ontwikkeling van de woonzorgprojecten meestal een
rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks onder determinerende invloed staat van één of meer van die overheden, wat blijkt uit het in hoofdzaak financieren of dekken van de werkzaamheden van
deze rechtspersoon. De privaatrechtelijke partij zijn alle rechtspersonen die geen publiekrechtelijke partij zijn. Met betrekking tot het aspect meerwaarde, vermeldt het PPS-decreet dat die zowel
financieel, maatschappelijk of operationeel kan zijn. Met deze laatste vorm van meerwaarde wordt de impact op zowel de overheid als private sector bedoeld.
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 Volgende projecten bevinden zich in onderzoeksfase:

o Begijnenstraat II – Sint-Jans-Molenbeek: er werd een optie ondertekend voor de aankoop van een grond waarop een nursingunit

en een dagcentrum voor personen met een handicap en 15 aanleunwoningen kunnen worden gebouwd in combinatie met een

kinderdagverblijf of een ander welzijnsaanbod. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, VIPA, en de VGC-administratie hebben het

pand bezocht en voorwaardelijk positief beoordeeld. Het is wachten op de vergunning voor functiewijziging die werd aangevraagd

om het project verder te ontwikkelen. Intussen wordt het concept verder uitgetekend en worden de plannen uitgewerkt.

o De Zeyp – Ganshoren: doel was hier een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en aanleunwoningen te ontwikkelen,

al dan niet i.s.m. het naburige rusthuis New Residence Classic. Er werden reeds verschillende concepten en vlekkenplannen

uitgetekend. De definitieve bestemming hangt echter af van de VGC. Er is momenteel geen eensgezindheid over de meerwaarde

van de inbedding van woonzorgdiensten in gemeenschapscentra en de wijze waarop dit eventueel dient te gebeuren. Dit moet

uitgeklaard alvorens een stap verder te kunnen zetten.

o Lutgardis – Oudergem: hier wordt een lokaal dienstencentrum met een dagverzorgingscentrum, een herbouw van de kinderkribbe

en het jeugdhuis gepland, samen met een 50-tal aanleunwoningen. De constructie aangaande de verkoop van de grond en de

inbedding van de school en het jeugdhuis wordt momenteel onderhandeld. Tegen september 2010 is deze fase afgerond. In

tussentijd wordt een procedure voor de aanstelling van een architectenbureau een privé-pomotor opgestart.

o Tram 82 – Sint-Agatha-Berchem: de inbedding van een lokaal dienstencentrum wordt onderzocht.

 Er zijn momenteel nog enkele kleinere projecten in de vooronderzoeksfase:

o een inbedding van een lokaal dienstencentrum en dagverzorgingscentrum in een collectief woonproject te Vorst,

o de ombouw van een 7 -tal aanleunwoningen te Kuregem,

o de introductie van collectieve woonvormen in Brussel-stad.

5.4. Resultaten aangaande de ontwikkeling van de ambulante woonzorgdiensten

5.4.1. De thuiszorgontwikkelingen

 In 2009 wordt een onderzoek gestart naar de Brusselse thuiszorgsituatie. De studie brengt de Brusselse thuiszorgprogrammatie (VG,

COCOF, GGC) in kaart, omschrijft het aanbod en de dienstverlening, geeft de resultaten van de bevraging van meer dan 25 sleutelfiguren

en basiswerkers, toetst dit af in Europees perspectief en zoomt in op de consequenties voor de uitbouw van de woonzorgzones. Het

onderzoek wordt afgerond in 2010. Nu reeds is duidelijk dat de COCOF- en de GGC-diensten hun programmatie bijna voor 100% invullen,
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terwijl de diensten erkend door de Vlaamse Gemeenschap bvb. voor de gezinszorg niet eens 20% halen. De COCOF- en de GGC-diensten

houden er een sterke samenwerking met de OCMW’s en de lokale besturen op na, terwijl de Vlaams erkende partners amper tot een

samenwerking komen. Alles wijst erop dat er meer wijkgericht moet worden gewerkt, terwijl de Vlaams erkende thuiszorg zich eerder

regionaal profileert.

 De gezamenlijke objectieven met de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra en het Brussels Overleg Thuiszorg concretiseert zich elk

jaar in een aantal concrete taakafspraken, die worden vastgelegd in een samenwerkingsakkoord.

 Met de thuiszorgpartners werden o.a. volgende actiepunten opgenomen:

o het betrekken van de lokale thuiszorgpartners bij de uitwerking van de woonzorgprojecten;

o het opstellen van een zorgvernieuwingsinitiatief i.k.v. Protocol 3-akkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen en

gewesten omtrent transmurale zorg. Het dossier werd najaar 2009 ingediend en de beoordeling ervan volgt in februari 2010;

o het uittekenen van een actieplan rond de benadering van allochtone bevolkingsgroepen;

o de uitwerking van een elektronisch zorgdossier en interdisciplinaire zorgplannen, getoetst aan de BelRAI-schaal;

o de afstemming met de werkgroep sociaal vervoer.

5.4.2. De uitwerking van het ‘Actieplan levensloopbestendig wonen’

 Er wordt een wetenschappelijke onderbouw voor het Actieplan Levensloopbestendig Wonen opgezet met de afdeling sociale agogiek en

gerontologie van de VUB en met het Vlaams Expertisecentrum voor Toegankelijkheid ENTER.

 Met de Regionale Dienstencentra wordt werk gemaakt van een Steunpunt Woningaanpassing, met als doel dat het advies inzake

woningaanpassing die de regionale dienstencentra nu geven niet langer zonder gevolg blijft maar ook effectief resulteert in de nodige

aanpassingswerken aan de woning van de oudere.

 Onder impuls van de VGC en op initiatief en met de steun van het Kenniscentrum wordt de werking van de bestaande klusdiensten

geïntegreerd in het woonzorgconcept.

 Voor de klusjesmannen wordt een vorming opgestart. Om deze niet herhaaldelijk door de medewerkers van het Kenniscentrum te laten

geven, wordt - in samenspraak met de opleidingspartners - beslist om de vorming ‘toegankelijkheid en aanpassing van de woning’ in te

richten voor de opleiders, zodat dezen dit thema een plaats kunnen geven in hun cursusaanbod voor de klusjesmannen.

 De aanmaak van promotiemateriaal aangaande woningaanpassing, vergt heel wat inspanningen.

 Met alle genoemde partners wordt een programma uitgewerkt voor een ‘Jaar van de woningaanpassing’.

 Ook de toegankelijkheidsknelpunten in de wijken waarin een woonzorgproject wordt ontwikkeld, worden in samenwerking met het

Toegankelijkheidsbureau in kaart gebracht en voorgelegd aan het lokaal bestuur. Een voorbeeld ter illustratie.
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5.5. Resultaten aangaande opleiding- en tewerkstellingsinitiatieven

 De focus voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ligt op dit moment op de zorgfuncties (polyvalent verzorgenden en

zorgkundigen, …), dit omdat deze ook inzetbaar zijn in de thuiszorg. De logistieke functies dienen klaar te zijn tegen de opstart van de

verschillende woonzorgcentra (vanaf eind 2012 - 2013).

 De opleidingen werden met de VDAB, Tracé Brussel en de opleidingspartners voorbereid en uitgewerkt, wat leidde tot een plan van

aanpak.

 De eerste vooropleiding voor polyvalent verzorgende / zorgkundige is achter de rug.

 De eerste effectieve opleiding zorgkundige is eind 2009 gestart.

 De arbeidsmarkt fluctueert, zeker in tijden van crisis, en dus moet ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. Daarom werden de

partners en basiswerkers bevraagd en vond er overleg plaats met de werkgevers. De vraag naar opleiding op de werkvloer en een

taalbad gefocust op zorgjargon, kwam bovendrijven. Het opleidingsprogramma wordt dan ook op die manier aangepast. Daartoe werd

een vraag gericht aan het Brusselfonds tot heroriëntering van de aan de VDAB toegekende middelen voor opleiding en tewerkstelling.

5.6. Knelpunten en aandachtpunten

 Het Masterplan en ook het woonzorgdecreet introduceert een nieuwe zienswijze, een nieuw concept van werken. Dit is voor sommige

actoren bedreigend. Het leidt hier en daar tot obstructie van partners of actoren.

 De politieke verantwoordelijken zetten graag in op directe zichtbaarheid i.p.v. op het totaalconcept. Zo wordt er best over gewaakt dat

bvb. de lokale dienstencentra, die als zorgknooppunt de draaischijf van een woonzorgzone vormen, worden ontwikkeld vanuit een

globale aanpak, i.p.v. te kiezen voor een geïsoleerde uitbouw van de lokale dienstencentra. Een geïsoleerd project is vlugger en

makkelijker te realiseren, maar geeft niet dezelfde meerwaarde en hetzelfde sociaal rendement als een totaalconcept.

 Er is nood aan afstemming van de Vlaamse programmatie op de Brusselse context. Vermits in het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad geen publiekrechtelijke voorzieningen met Vlaamse erkenning worden uitgebouwd, is het noodzakelijk om de ontwikkeling van

minder winstgevende werkvormen / voorzieningen verplicht te koppelen lucratievere werkvormen / voorzieningen.

 De ‘politieke’ context is onduidelijk. De uitgangspunten van het woonzorgconcept worden door iedereen onderschreven maar de concrete

invulling ervan, varieert.

 Er dienden keuzes te worden gemaakt, niet alles kon tegelijk worden ontwikkeld. Zo werd door de vorige bevoegde ministers gekozen te

starten met het infrastructurele luik, om in tweede instantie in te zetten op de versterking van de thuiszorg.
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 Samenwerking met GGC-actoren en lokale besturen is niet vanzelfsprekend, al kunnen hier en daar positieve ervaringen worden

genoteerd.

 De procedures zijn lang: bouwaanvraag, samenwerkingsakkoorden maken, partners op dezelfde lijn brengen, schattingsverslag

aanvragen, …

 Er is een mank evenwicht tussen commerciële en niet-commerciële initiatiefnemers voor de woonzorgprojecten. Het valt aan te bevelen

hierop een correctie door te voeren.

 De communicatie over de uitwerking van het Masterplan / Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan verloopt niet altijd optimaal. Zo

dient de terminologie van het Masterplan / Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan te worden afgestemd op het woonzorgdecreet. Bvb.

woonzorgcoach versus woonassistent; aanleunwoningen versus assistentiewoningen; …. Dit is echter pas mogelijk wanneer in het

woonzorgdecreet de invulling van bepaalde termen nader wordt omschreven. Hiervoor is het wachten op de resterende

uitvoeringsbesluiten. De terminologie van het Masterplan / Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan is gebaseerd op deze van de

Scandinavische landen en Nederland, terwijl het woonzorgdecreet gekozen heeft voor nieuwe termen.

 De visie inzake PPS wordt niet door alle overheden op eenzelfde manier geïnterpreteerd.

 De veranderende regelgeving heeft een impact op de uitbouw van de infrastructuur en de werking. Zo werd de afgelopen jaren de

norm voor de grootte van de kamers in de woonzorgcentra verhoogd, werden nieuwe toegankelijkheidsnormen gehanteerd, werd de

personeelsnormering aangepast en de dagprijsberekening anders opgemaakt, … Allemaal elementen met een grote impact op de concrete

uittekening van woonzorgprojecten.
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