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Voorwoord 

2012 was een bijzonder intensief jaar voor het Kenniscentrum Woonzorg 
Brussel. Om dat kort te duiden, hang ik het op aan de vier momenten 
waarop we doelbewust naar buiten traden. 

Op 27 januari was er de studiedag Kompas … wegverduidelijking voor 
personen met een handicap. De Brusselse woonzorg reikt verder dan de 
doelgroep ouderen. Ook andere zorgbehoevenden krijgen er  volop hun 
plaats. Goed om dat nu en dan eens extra in de verf te zetten.  

Het jaar van de woningaanpassing werd op 1 maart van start gefloten. Er 
ging meer dan een jaar voorbereidend werk aan vooraf. Het Steunpunt 
Woningaanpassing Brussel is er het voornaamste onderdeel van. Onder het 
motto ‘Zo blijft je huis lang je thuis’ worden mensen aangezet op tijd na te 
denken over hun oude dag en de nodige maatregelen te treffen zodat ze zo 
lang mogelijk in de hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  

Op 1 oktober stelden we het boek Wonen zonder zorg(en). 10 woonvormen 
om over na te denken voor, gekoppeld aan een studienamiddag rond 
alternatieve woonvormen voor ouderen. Het was het resultaat van een 
bevraging van tientallen ouderen over hun manier van wonen vandaag en 
hun visie op wonen wanneer de zorgbehoevendheid toeneemt. Meer dan 
ooit groeide de overtuiging dat samenwoonvormen een alternatief kunnen 
bieden voor autonoom wonen of voor het woonzorgcentrum. Het is een 
model dat zeker voor ouderen met een andere etnische afkomst een 
oplossing kan bieden. 

De meeting waarnaar werd toegeleefd en toegewerkt was de Staten-
Generaal Woonzorg Brussel. Een behoeftenonderzoek bij ouderen leverde 
het nodige materiaal voor een boeiende dag van reflectie, uitwisseling, 
suggesties en aanbevelingen. Het was het orgelpunt van anderhalf jaar 
bevragen, onderzoeken en analyseren. Het is het beginpunt voor de 
uitwerking van een nieuw masterplan woonzorg Brussel. Dat is de grootste 
uitdaging voor 2013, samen met de verdere ontwikkeling van de 
woonzorgprojecten, die in 2013 tot de eerste concrete resultaten leiden.  

Veel leesplezier,  

 

Herwig Teugels 
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Op 27 januari 2012 organiseerde het Kenniscentrum Woonzorg Brussel in een 
samenwerking met Ado Icarus de studiedag: “Kompas…wegverduidelijking 
voor personen met een handicap.”  

Het doel van deze studiedag was om zowel personen met een fysieke 
beperking als professionelen beter kennis te laten maken met de opvang- en 
keuzemogelijkheden in de zorg voor personen met een handicap in Brussel.  

De aftrap voor die dag werd gegeven door Chris Blockerije,( coördinator 
Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg - BWR) die de zorgsituatie van 
personen met een handicap in Brussel verduidelijkte.   

Daarna volgende een uiteenzetting rond PAB waarin Eddy Denayer (directeur 
ADO Icarus), Viviane Sorée en Nadia Hadad (beiden budgethouders) pleiten 
voor een eigen zorgregie door personen met een beperking met behulp van 
een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Deze zorgvorm is zowel bij personen 
met een handicap als bij professionelen uit de zorgsector nog niet zo bekend.  

Ze bespraken zowel de aanvraagprocedure als de voor- en nadelen van het 
kiezen voor PAB. De sterke getuigenis van de budgethouders Viviane Sorée en 
Nadia Hadad maakten duidelijk dat de keuze voor PAB en de organisatie 
ervan niet altijd even eenvoudig is. Toch weegt volgens hen de persoonlijke 
vrijheid die ze via PAB hebben herwonnen niet op tegen de mogelijke 
problemen met betrekking tot de organisatie van hun zorg en de lange 
administratieve procedure die een aanvraag tot het bekomen van een PAB 
voorafgaat. 

Om een beter beeld te geven van de mogelijkheden van semi-residentiele en 
residentiele zorg in Brussel voor personen met NAH werd het woord gegeven 
aan David Larmuseau (directeur Sint-Vincentius - DVC Terranova) en Johan De 
Groef (directeur Zonnelied).  

De afsluiter was voor Charlotte Berteele van BrAP, het Brussels 
Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap. Ze vertelde dat deze 
dienst vanaf 1 april 2012 deel zal uitmaken van de VZW Dienst 
Ondersteuningspunt Vlaams-Brabant en Brussel. De bedoeling is om het 
start- en infopunt te zijn voor mensen die antwoorden zoeken op vragen 
omtrent handicap. Het aanmeldingspunt bekijkt samen met de gebruiker 
welke dienst een gepaste ondersteuning kan geven op je zorgvraag. 
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Studiedag Kompas… wegverduidelijking voor personen met 
een handicap 
 

 

 
      Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

Brussel heeft een divers zorglandschap met o.a. een 
dienstverleningsaanbod voor personen met een handicap. 
Op deze studiedag die plaatsvond op 27 januari 2012 werd een antwoord 
gegeven op vragen rond dit aanbod zoals: 

• Welk is de af te leggen weg om in een voorziening terecht te kunnen en 
wat mag je ervan verwachten? 

• Hoe wordt ingespeeld op de verwachtingen en vragen van personen 
met een fysieke beperking? 

• Wat zijn de knelpunten? Hoe daarmee omgaan? Hoe knelpunten 
omvormen tot mogelijkheden? 

 

 
  



 
 

Pagina 
| 6 

Op 1 maart 2012 werd het Steunpunt Woningaanpassing Brussel officieel 
geopend en ging het ‘Jaar van de Woningaanpassing’ van start.  

Minister Brigitte Grouwels, benadrukte in haar toespraak dat het 
uitgangspunt van het woonzorgbeleid is mensen in staat te stellen om zo lang 
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Om dit te bewerkstelligen zijn er 
twee factoren belangrijk: woningen toegankelijk houden voor senioren en 
ondersteunende woonzorgvoorzieningen aanbieden. Om dat te realiseren 
ondersteunt de minister het Steunpunt Woningaanpassing Brussel. 

Om het woningaanpassing onder de aandacht te brengen, werd samen met 
een professioneel bureau een hele campagne opgezet:  

• De website www.woningaanpassing.be werd opgestart, waar allerlei 
info te vinden is om een woning zo goed mogelijk aan te passen. Er is ook 
een Test Woningaanpassing aanklikbaar. Na het invullen ervan ontvang 
je direct een persoonlijk digitaal advies. Het geeft aan hoe goed  een 
woning is aangepast en wat de oplossing is voor de knelpunten.  

• De brochure Zo blijft je huis lang je thuis is een handig boekje met tips en 
tricks aangaande woningaanpassing.  

• Om ook de kwetsbare ouderen te sensibiliseren werden zeven 
actieweken in de lokale dienstencentra in Brussel georganiseerd. Een 
actieweek bestond uit een rits activiteiten: een tentoonstelling over 
woningaanpassing, een infosessie, een gesprek n.a.v. getuigenissen en 
filmpjes, een spel, een bewegingstussendoortje, het uittesten van 
hulpmiddelen ...  

• De kijkwoning, die werd ondergebracht in de achterbouw van het 
Seniorencentrum Brussel, werd goed bezocht door nieuwsgierige 
senioren.  

• Voor de professionelen werkzaam in de thuiszorg werden infosessies 
georganiseerd. Alle Nederlandstalige huisartsen en apothekers in Brussel 
ontvingen een mailing met daarin brochures en posters voor in de 
wachtkamer of de winkel. 

In 2013 zal de sensibiliseringscampagne nog enkele maanden verder lopen, 
met o.a. reportages op TV Brussel, vormingsavonden en actieweken.  
  

http://www.woningaanpassing.be/
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Steunpunt Woningaanpassing Brussel 
 

 
                                   Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

Het doel van het Steunpunt Woningaanpassing Brussel is Brusselse ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Om dit zo makkelijk 
mogelijk te maken is er nu één centraal nummer (02 240 80 81) voor alle 
vragen rond woningaanpassing. Indien gewenst, komt er gratis en 
vrijblijvend een ergotherapeut (via de eigen mutualiteit) bij de oudere thuis 
langs om een persoonlijk advies te geven. Nadien kunnen de 
woningaanpassingen uitgevoerd worden door de aangesloten klusdiensten.  

 

Het Steunpunt Woningaanpassing Brussel is een samenwerkingsinitiatief 
van Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw, Thuiszorgcentrum Socialistische 
Mutualiteit Brabant, Christelijke Mutualiteit, Euromut, Liberale Mutualiteit, 
Partena, Bricoteam Eva vzw, Buurtconciërges Seniorencentrum vzw, 
Brussels Overleg Thuiszorg vzw, Brusselse Ondersteuning Dienstencentra, 
Brusselse Huisartsenkring vzw, Hogeschool Universiteit Brusse en Huis voor 
Gezondheid. 
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Samenhuizen vzw organiseerde een zeer geslaagde en diverse 
studietweedaagse naar Nederland waarbij verschillende projecten werden 
bezocht. Het programma bevatte diverse woonvormen: cohousing van/voor 
ouderen: (eigendomsformule), woongroepen van ouderen in huur 
gerealiseerd door woningcorporaties, een woongroep van Indonesische 
ouderen en een project centraal wonen. Het heeft onze kritische geest 
aangescherpt en uiteindelijk waren ook de gesprekken met de deelnemers 
bijzonder boeiend. De belangrijkste conclusie blijft dat het intergenerationeel 
samenwonen alle troeven binnen handbereik heeft om succesvol te zijn op 
lange termijn.  

Woongemeenschappen enkel bestaande uit ouderen zijn de moeite waard, 
maar schuiven op één of andere wijze het wij-zij-denken teveel naar voren. 
Bovendien is de instroom van nieuwe bewoners niet meer voor de hand 
liggend van zodra de gemiddelde leeftijd van de groep te hoog is. Daar 
denken de deelnemers bij aanvang vaak niet aan, terwijl het wel noodzakelijk 
is om de continuïteit op lange termijn te kunnen garanderen. Zonder dit 
vertrekpunt sterven zo’n projecten letterlijk uit. 

Centraal wonen (in Nederland hanteert men vooral deze term voor cohousing 
georganiseerd door woningcorporaties) bundelt sowieso de meest diverse 
modellen. Het heeft ons doen nadenken over huurformules voor alternatieve 
woonvormen voor bijvoorbeeld OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen 
of sociaal verhuurkantoren. De grootste uitdaging bestaat erin deze partijen 
de voordelen en het potentieel van deze woonvorm(en) aan te tonen en een 
uitweg te zoeken in de regelgeving die bepalend is voor de toekenning van 
een sociale woning.In België zijn er al verschillende samenwooninitiatieven, 
maar de projecten zijn voornamelijk gericht op een jong publiek en meestal in 
koopformule. De realiteit bij ouderen is echter net andersom; zij zijn 
vragende partij om als huurder in projecten te kunnen instappen. Er ligt een 
grote uitdaging om de initiatiefnemers te motiveren om alternatieve 
woonvormen te overwegen voor deze doelgroep, liefst intergenerationeel. 
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Studiereis naar Nederland – Groepswonen van ouderen 
 

 
            Bron: Jef Boes 

 

Op 22 en 23 maart 2012 organiseerde Samenhuizen vzw een studiereis naar 
Nederland. Op het programma stonden 7 projecten van groepswonen van 
ouderen. Zowel het opzet, de grootte en de locatie van de projecten waren 
zeer uiteenlopend. Enkele projecten waren als koopwoningen gerealiseerd, 
terwijl het merendeel als huurwoningen werden aangeboden door een 
Woningcorporatie.  

Voor onze nieuwe medewerker alternatieve woonvormen werd het meteen 
een intensief bad in deze materie. 
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Coherente terminologie 

In functie van de publicatie Wonen zonder zorg(en). 10 woonvormen om over 
na te denken waren er op geregelde basis overleg- en uitwisselingsmomenten 
met Samenhuizen vzw om er in eerste instantie voor te zorgen dat de 
gehanteerde terminologie coherent was.  

Er vond ook ruimer overleg plaats met verschillende organisaties uit 
Vlaanderen en Nederland om in het volledige taalgebied de begrippen 
uniform te definiëren en te hanteren. 

Abbeyfield vzw 

Met Abbeyfield vzw zaten we rond de tafel om na te gaan of er een concrete  
samenwerking mogelijk is voor de uitbouw van een initiatief in Neder-Over-
Heembeek.  

Abbeyfield vzw heeft een volledig eigen concept ontwikkeld en zoekt continu 
naar financiële partners om projecten te realiseren. Er is behoorlijk wat 
belangstelling voor het concept, maar de uiteindelijke realisatie ervan is niet 
altijd evident, mede omdat er telkens een infrastructureel luik (lees 
bouwdossier) aan voorafgaat. Om dat te omzeilen polsten wij hen of ook het 
concept van gestippeld wonen ingang kan vinden in hun structuur en 
organisatie. 

Cohousing-initiatieven 

We proberen continu op de hoogte te blijven van nieuwe en bestaande 
initiatieven en laten niet na om aandacht te vragen voor het 
intergenerationele aspect. Tot op vandaag bieden alle cohousingprojecten 
veelal koopwoningen aan en hierdoor worden minderbegoede ouderen vaak 
uitgesloten. Het is onze overtuiging dat ouderen een plaats verdienen in 
cohousingprojecten. Ze kunnen de kleinere wooneenheden betrekken en het 
samenwonen behoedt hen voor sociaal isolement. Hun wensen en behoeften 
zijn veelal niet in strijd met deze van de andere bewoners, integendeel, ze 
kunnen de samenwoonvorm een extra dimensie geven. 
  



 

 

Jaarverslag 2012 

 
  

Pagina 
| 11 

Overleg aangaande alternatieve woonvormen 
 

 
                 Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

In de uitbouw van kennis aangaande alternatieve woonvormen leek het ons 
belangrijk om contacten te leggen en te onderhouden met organisaties die 
actief zijn in het werkveld van ouderen en gezamenlijk wonen.  

De bedoeling is meerledig: elkaar en elkaars werkgebied leren kennen, tot 
thematische afstemming komen, en anderzijds elkaar ondersteunen. Over 
dat laatste zijn voorlopig nog geen concrete afspraken gemaakt, maar de 
eerste twee zijn succesvol achter de rug. 
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Voor de opbouw van de publicatie Wonen zonder zorg(en) - 10 woonvormen 
om over na te denken kozen we bij de beschrijving van de verschillende 
woonvormen uiteindelijk voor vier aspecten die het thuisgevoel maximaal 
dienen te vertalen. In eerste instantie behelst dit het familieleven en de 
sociale relaties. In welke mate kan men hier zelf over beschikken en beslissen.  
Vervolgens wordt het aspect privacy belicht. Uit alle gesprekken blijkt dat een 
behoefte aan privacy meer dan wenselijk is en dat men maar een deel 
hiervan wil opgeven als ze gecompenseerd worden door andere aspecten. 
Daarna komt veiligheid, controle en comfort. Deze begrippen geven aan hoe 
de oudere zich voelt in zijn/haar woonomgeving en in welke mate er 
zelfbeschikking is. Tenslotte wordt de mogelijkheid tot zorg (informele en 
formele) getoetst, want zowel in het onderzoek als in de publicatie willen we 
dat aspect voldoende belichten. 

Aanvullend op de omschrijvingen van de verschillende woonvormen komen 
de ouderen zelf aan het woord aan de hand van citaten en foto’s die ze naar 
aanleiding van de interviews zelf maakten.Het architectenbureau BuroII & 
Archi+I, onze partner in de realisatie van de publicatie, schreef een hoofdstuk 
over de architecturale vertaling van de verschillende woonvormen en zorgde 
ook voor de grafische en  schematische voorstellingen van de woonvormen. 
Naast praktische informatie die van toepassing kan zijn voor specifieke 
woonvormen, en verwijzingen naar regelgeving in functie van inkomens, 
vormen de aanbevelingen de belangrijkste aanzet tot reflectie en dialoog. Die 
aanbevelingen richten zich tot individuele initiatiefnemers evenals 
bouwheren en openbare besturen.  
De aanbevelingen zijn samen te vatten tot 3 grote krachtlijnen, die verder 
worden uitgewerkt: 

• zorg voor toegankelijke, aanpasbare en moduleerbare wooneenheden 
• stimuleer het wonen in groep en in bijzonder het intergenerationeel 

wonen 
• maak de regelgeving eenduidig.   
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‘Wonen zonder zorg(en) – 10 woonvormen om over na te 
denken’ 
 

 
  Bron: Jef Boes 

 

Aansluitend op het onderzoek dat in 2011 uitgevoerd werd samen met de 
dienst Senioren van de Stad Brussel, gingen we over tot de analyse van de 
resultaten. Deze resultaten waren de conclusies van individuele gesprekken 
en focusgroepen met ouderen die in verschillende woonvormen leven.  

Er werden 10 woonvormen weerhouden, onderverdeeld in 4 categorieën:  
individueel wonen, wonen in groep, woongemeenschappen en 
woonzorgcentrum.  
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Tijdens de voorstelling van de publicatie, bijgewoond door een groot aantal 
geïnteresseerde ouderen, werd vooral ingegaan op het onderzoek en de 
gesprekken die we voerden met ouderen. In een panelgesprek werd het 
vertrekpunt en de methodiek toegelicht. Vervolgens kregen de aanwezigen 
een begrijpelijke toelichting van de verschillende woonvormen aan de hand 
van de belangrijkste aspecten die het thuisgevoel definiëren. De tweetalige 
voorstelling werd georganiseerd en geleid door twee medewerkers van de 
Dienst senioren van de Stad Brussel. 

 In de namiddag organiseerde het Kenniscentrum samen met BuroII & Archi+I 
een studienamiddag in De Markten. Het onderzoek en de gehanteerde 
methodiek werden toegelicht om vervolgens de verschillende woonvormen 
te duiden. Daarna werden de deelnemers verdeeld in kleine werkgroepen 
waarbij ze aan de hand van 4 voordien geformuleerde stelling conclusies 
en/of aanbevelingen mochten formuleren.  

1. We moeten met z’n allen anders (kleiner, meer collectief, in een 
centrum,…) wonen en vaker verhuizen. 

2. Een differentiatie in het woon(zorg)aanbod is een antwoord voor het 
wonen van ouderen. 

3. De levenskwaliteit wordt mee bepaald door de som van de bouwkost, 
leefkost en zorgkost.  

4. Bouwen voor een specifieke doelgroep is verleden tijd. 

De belangrijkste elementen werden door één van de moderatoren in een  
afsluitende plenaire zitting samengevat tot volgende punten. 

• er is nood aan diversiteit in het woonaanbod 
• de voorgestelde woonvormen zijn volgens veel deelnemers volwaardige 

alternatieven 
• de doelgroep (ouderen) moet maximaal de kans krijgen om tijdig 

geïnformeerd te worden en autonoom een keuze te kunnen maken 
• het beleid dient werk te maken van een aangepaste regelgeving en de 

noodzakelijke stimulansen 
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‘Wonen zonder zorg(en)’ voorgesteld 
 

 
     Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

De publicatie ‘Wonen zonder zorg(en) – 10 woonvormen om over na te 
denken’ werd op 1 oktober 2012 (internationale dag van de senioren) in het 
Brusselse stadhuis voorgesteld in samenwerking met de Dienst senioren.  

 

Aansluitend zorgden we samen met BuroII & Archi+I voor de invulling van 
een studienamiddag waarbij aan de hand van vier stellingen in workshops 
de thematiek ‘alternatieve woonvormen voor ouderen’ behandeld werd. De 
resultaten werden besproken ter afsluiting en alle deelnemers kregen 
enkele weken later de samenvatting toegezonden. 
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Om inzicht te verwerven in deze vragen werden in de periode november 2011 
– juni 2012 via groepsgesprekken bijna 300 personen bevraagd: ouderen, 
zowel thuiswonende ouderen als rusthuisbewoners, personen met een 
handicap, mantelzorgers, zorgverstrekkers en (para)medici, 
verantwoordelijken van thuiszorg- en (semi-)residentiële voorzieningen en tot 
slot experten en deskundigen in ouderen- en thuiszorg. Er werd gestreefd 
naar een evenwichtige samenstelling van de bevraagde groepen op vlak van 
geslacht, afkomst, woonplaats, socio-economische status…  

Samen met de hulp en inzet van heel wat partners werden de groepen 
samengesteld, deelnemers aangesproken, focusgroepen begeleid en 
gesprekken gevoerd. Alles werd opgenomen. Een tiental vrijwilligers hielp ons 
om de opnames integraal uit te typen. Dit alles biedt een schat aan informatie 
en inzichten over woonzorg vanuit diverse perspectieven.    

Het rapport beschrijft en illustreert in een eerste deel de algemene resultaten 
van dit behoeftenonderzoek, als dwarsdoorsnede over alle bevraagde 
groepen heen. Een tweede deel geeft een afzonderlijke analyse weer per 
doelgroep. De intense betrokkenheid van vele doelgroepen, sectoren en 
partnerorganisaties liet toe om een kwalitatief onderzoek te voeren dat zowel 
in de diepte als in de breedte de woonzorgthematiek benadert. Dankzij deze 
analyse en treffende citaten krijgen we een goed inzicht in de verwachtingen 
en drempels. Het maakt ook de gelijkenissen en verschilpunten duidelijk 
tussen Belgische en niet Belgische, kansrijke en kwetsbaardere ouderen.   

Stappen van het behoeftenonderzoek: 

• Januari - juni 
• Planning, uitvoering en verwerking focusgroepen i.s.m. Brusselse 

woonzorgpartners en VUB 
• Integraal uitschrijven van opnames door vrijwilligers  
• September - december 
• Verwerking van de resultaten i.s.m. VUB  
• Voorstelling op de stuurgroep woonzorg Brussel 
• Verwerking van de resultaten in discussiethema’s voor Staten-Generaal  
• Schrijven, opmaak en publicatie van het eindrapport  
• Presentatie van de resultaten op de Staten-Generaal Woonzorg Brussel  
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Zorgnoden – en behoeften, de kijk van de Brusselaar 
 

 
                Bron: Bart Dewaele 

 

In het zoeken naar adequate antwoorden op de uitdagingen in de Brusselse 
ouderenzorg, is het essentieel om de ervaringen en behoeften van de 
verschillende belanghebbenden in beeld te brengen:  

• hoe ervaren ouderen en personen met een zorgbehoefte wonen en 
zorg in Brussel?  

• Op welke zorgen en diensten kunnen en willen ze beroep doen?  
• waar moeten de prioriteiten volgens hen liggen in de organisatie van 

de zorg?  
• Hoe zien (toekomstige) ouderen hun ideale woon- en zorgsituatie?  
• wat is de kijk van de zorgverstrekkers en deskundigen hierop? 

Deze vragen vormden de kern van het kwalitatief behoeftenonderzoek naar 
zorgnoden en -behoeften van de Brusselaar dat het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel in 2012 voerde, in samenwerking met de 
woonzorgpartners en onder supervisie van de VUB. ENIEC 
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ENIEC is een Europese non-profit ledenorganisatie van beroepskrachten met 
een engagement in de zorg voor allochtone ouderen. Sinds 2010 maakt ook 
de stafmedewerker zorg van het Kenniscentrum deel uit van dit netwerk dat 
ons in maart 2012 op tweedaags werkbezoek bracht in Amsterdam. Het werd 
een leerrijke kennismaking met uiteenlopende initiatieven rond het centrale 
thema “kracht van de vrijwilligers”. 

Samen met de andere aanwezige Belgische organisaties kondigden we er aan 
dat een volgende ontmoeting in april 2013 zou plaatsvinden in Brussel.  

Dit vormde meteen het startpunt voor een intense samenwerking tussen acht 
partners uit Brussel en de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-
Vlaanderen. Een tweedaagse bijeenkomst organiseren voor een 100-tal 
mensen uit heel Europa vraagt immers om de nodige accommodatie, 
middelen, organisatie en uiteraard een sterk inhoudelijk programma.  

We kozen voor een tweedaags programma rond het thema ”ouderen van bij 
ons: participatieve wijkwerking en ontmoeting in kansarme buurten.”  

Voor ons biedt de organisatie van deze bijeenkomst een kans, niet alleen om 
te leren uit andere Europese ervaringen, maar ook om een duurzaam 
samenwerkingsverband op te zetten binnen Vlaanderen en Brussel en de 
eigen netwerking, inzichten en expertiseontwikkeling aan te wakkeren. Het 
was ook in die zin dat we een subsidiedossier opstelden voor Vlaams minister 
Lieten.  

Eind 2012 liggen alle kaarten op tafel om er een inspirerende ontmoeting van 
te maken: de subsidies zijn toegekend, het programma staat op punt, de 
locaties en sprekers liggen vast, de uitnodigingen zijn de deur uit…  

Ovallo 

Intussen zaten we op Brussels niveau niet stil en namen we actief deel aan 
het overleg en de stuurgroep van Ovallo,waar we samen met de BWR, 
RICFoyer, het Huis voor Gezondheid en andere partners de lijnen uitzetten 
voor de toekomst.  De resultaten en bespreking van ons behoeftenonderzoek 
bij allochtone ouderen (zie ‘Zorgnoden – en behoeften, de kijk van de 
Brusselaar) vormden daarin een belangrijke bron van inspiratie. 
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Cultuursensitieve ouderenzorg 
 

 
  Bron: Bart Dewaele 

 

Afgelopen jaar was een jaar van inspiratie en herbronning over de aanpak 
van en kijk op cultuursensitieve ouderenzorg. Een aantal Vlaamse partners 
vonden elkaar. 

De trekkersrol die we met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel opnemen 
in de organisatie van een tweedaagse Europese bijeenkomst rond dit thema 
in april 2013 nam hierin een grote plaats. Naast het praktisch-
organisatorische werk dat bij de organisatie van dit ENIEC–event komt 
kijken, biedt het ook een uitwisselingsplatform rond inzichten en aanpak 
van interculturalisering waarbij we zeker veel te leren hebben van andere 
partners uit Vlaanderen. 

Op Brussels niveau vertaalde dit zich hoofdzakelijk in een actieve deelname 
aan het OVALLO-overleg. 
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Na een individuele gespreksronde met de verantwoordelijken van de vier 
dagverzorgingscentra, kwam het overleg in de loop van 2012 vier keer samen 
en werd het jaar afgesloten met een ontmoeting op het kabinet van minister 
Grouwels. 

Het overleg liet interessante uitwisselingen toe m.b.t. het belang van 
vrijwilligerswerk, de noden van de mantelzorger, de raakpunten tussen sector 
ouderenzorg – personen met handicap, de positionering t.a.v. de DVC van 
GGC en COCOF, bouwtechnische tips, kostprijsberekening van de uitbating, 
effecten van nieuwe regelgeving,…  

De twee actieve dagverzorgingscentra – Terranova, dat zich voornamelijk 
richt tot mensen met een niet aangeboren hersenletsel en Tram 82, ingebed 
binnen het woonzorgcentrum ‘Arcus’ met vooral een publiek van 
dementerende ouderen -  draaien na ongeveer twee jaar werking stilaan op 
volle toeren. Toch leert de ervaring dat dit niet vanzelf gaat:  

de notie van wat een dagverzorgingscentrum is en doet, is in Brussel te 
weinig ingeburgerd. Bij de start hebben de dagverzorgingscentra heel veel 
energie gestoken om hun werking bekend te maken, maar het blijft moeilijk 
om een vlotte doorverwijzing te krijgen;  

de moeilijke verplaatsingen binnen Brussel verhogen de drempel om van een 
dagverzorgingscentrum gebruik te maken;  

het groot tekort aan sociaal vervoer in Brussel zorgt er ook voor dat het 
inschakelen van extern vervoer problematisch verloopt. Het kunnen halen en 
brengen van cliënten met de nodige begeleiding, is nochtans een vitale 
voorwaarde voor een goede werking van het dagverzorgingscentrum. 

Dit waren ook de belangrijkste aandachtspunten die we in november 
meenamen naar het overleg met de VGC en het kabinet van minister 
Grouwels. 

De twee dagverzorgingscentra die anno 2012 in de steigers staan - Brailleliga, 
een dagcentrum voor ouderen met visuele beperking en Ado-Icarus, bedoeld 
voor ouderen (met een fysieke handicap) - zijn alvast voorbereid. Maar 
vooraleer ze van start kunnen gaan, wacht hun nog een heel 
hindernissenparcours van vergunningen, plannen, bouw en financiering...  
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Overleg Brusselse dagverzorgingscentra  
 

 
  Bron: Jef Boes 

 

De dagverzorgingscentra vormen een belangrijke brug tussen de thuiszorg- 
en de residentiële voorzieningen. Zorgbehoevende ouderen kunnen er 
overdag met de nodige omkadering opgevangen worden. Op die manier 
bieden ze broodnodige ondersteuning en ademruimte aan de 
mantelzorgers.  

De ontwikkeling van dagverzorgingscentra vormde dan ook een belangrijk 
aandachtspunt binnen de woonzorgprojecten. Intussen zijn er twee 
Vlaamse dagverzorgingscentra actief en twee in opbouw.  

Het overleg Brusselse dagverzorgingscentra komt regelmatig samen en 
wordt gefaciliteerd door het Kenniscentrum. Dit uitwisselingsplatform laat 
toe om op de hoogte te blijven van nieuwe evoluties, te leren uit elkaars 
ervaringen en ideeën uit te wisselen.  
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Over het thema wijkgerichte zorg werd eind 2011 een eerste maal van 
gedachten gewisseld met het Zorgbedrijf Antwerpen. Het concept van 
‘levensloopbestendige wijk’ dat ze uitwerkten in opdracht van het OCMW en 
de Stad Antwerpen, sluit immers  sterk aan bij ons model van woonzorgzone, 
met de lokale dienstencentra en de zorgknooppunten als belangrijke spil.  

De visie en principes achter een wijkgericht model werden verder ontrafeld in 
een werkgroep, samen met Brusselse partners (BOD, Mederi, Huis voor 
Gezondheid) en het team zorgstrategie van het Antwerps Zorgbedrijf. De nota 
spitst zich voornamelijk toe op de organisatie van de formele zorg in een 
multidisciplinair netwerk en samenwerking op wijkniveau. Uitgangspunten 
daarbij zijn een cliëntgerichte zorg, een andere benadering van de oudere als 
actor in de samenleving, de effectiviteit van de zorgorganisatie en de 
efficiënte inzet van middelen. 

De projectoproep ‘Proeftuinen zorginnovatie’ die in het najaar door minister 
Lieten gelanceerd werd, leek ons een uitgelezen kans om het denkwerk rond 
wijkgerichte zorg verder te vertalen in een concreet dossier en project. 
Hiervoor werden ook twee lokale partners aangezocht die al hadden 
aangegeven mee te willen stappen in een mogelijk innovatief, buurtgericht 
project, m.n. EVA vzw in Schaarbeek en buurthuis Chambéry in Etterbeek. 

Vanuit het gegeven dat een louter Brussels project binnen de voorwaarden 
van de projectoproep niet realistisch was, maar vooral omdat we de 
wijkgerichte zorg zien als een grootstadsmodel voor de toekomst, leek het 
ons een meerwaarde om als samenwerkingsverband Antwerpen-Brussel een 
dossier in te dienen. Na drie maand intens vergaderen, mailen en schrijven 
lag de gezamenlijke aanvraag klaar, onder de noemer ’Actief Zorgzame 
Buurt’. Daarop worden drie Brusselse projecten geënt met een testpopulatie 
van 200 mensen:  

Ouderen wonen passend: een nieuwe aanpak voor woningscreening en –
aanpassing.  

Informeel buurtzorgnetwerk: het inschakelen van vrijwilligers voor de zorg 
van buurtbewoners. 

Casemanagement/trajectbegeleiding: binnen een lokaal woonzorg-netwerk 
wordt de dienstverlening van de professionelen op elkaar afgestemd en 
gelinkt aan de vrijwillige zorgverstrekking. 
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Naar een zorgzame buurt…? 
 

 
            Bron: Bart Dewaele 

 

Met de uitwerking van het woonzorgconcept treedt steeds meer het belang 
van een wijkgerichte benadering van zorgorganisatie op de voorgrond.  

We wilden dit verder uitdiepen samen met Brusselse partners en een 
Vlaamse stad zodat het geen uitsluitend Brussels verhaal wordt, maar 
mogelijk echt een relevant stedelijk model voor Vlaanderen.  

Wat startte in januari als een werkgroep rond wijkgerichte zorg, eindigde in 
december met de indiening van een omvangrijk en ambitieus project ‘Actief 
zorgzame buurt’ i.k.v. de projectoproep Zorginnovatie van minister Lieten. 
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Het opzet van de studie is het uittekenen van een globale programmatie voor 
de thuiszorg en residentiële voorzieningen te Brussel en dit over de bevoegde 
overheden heen. 
Daarvoor werden eerst de regelgevingen van de thuiszorg en de ouderenzorg 
van de verschillende overheden naast elkaar geplaatst en de 
accentverschillen blootgelegd. En deze verschillen zijn groot. Of het nu gaat 
over procedures en erkenningen, infrastructurele vereisten, prijselementen, 
kwaliteitseisen … het is een totaal verschillend landschap tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de GGC of de COCOF. 
Een tweede luik was het in kaart brengen van het volledig huidige aanbod. Er 
zijn veel diensten en voorzieningen in Brussel. Meer dan dertig 
gezinszorgorganisaties leveren meer dan 1.250.000 uren zorg aan 
thuiswonende ouderen, 159 rusthuizen/woonzorgcentra vangen in totaal 
bijna 15.000 bewoners op, elf dagverzorgingscentra ondersteunen dagelijks 
180 zorgbehoevende ouderen …  

Ouderen en zorgverstrekkers werkzaam onder de verschillende overheden 
werden bevraagd over hun visie op de Brusselse ouderenzorg en de 
uitdagingen voor de toekomst. Dit inhoudelijk luik maakt de verwachtingen 
van de ouderen zelf duidelijk. Zij willen zolang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen en wensen zoveel mogelijk hulp aan huis, geleverd 
door familie, kennissen, buren of professionele zorgverleners.  
 

Naast dit alles werd indicatief de financiële impact van de thuiszorg versus de 
residentiële zorg tegenover elkaar afgewogen en daaraan gekoppeld de 
implicaties die dat heeft voor de verschillende overheden. De conclusies en 
aanbevelingen zoomen sterk in op een andere aanpak, gebaseerd op een 
nieuw concept. Programmatie vraagt allereest een toekomstgerichte visie en 
pas nadien gaat het over cijfers, invulling en planning.  Begin 2013 wordt de 
laatste hand gelegd aan de studie om dan hopelijk in het voorjaar op een 
gezamenlijk moment voorgesteld te worden aan de verschillende overheden 
en volksvertegenwoordigers. 
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Een gemeenschappelijke programmatiestudie  
 

 
   Bron: Jef Boes 

 

In Brussel zijn drie overheden bevoegd voor de erkenningen van thuiszorg- 
en ouderenzorgvoorzieningen: de Vlaamse Gemeenschap, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Commission 
communautaire française. De bevoegde ministers van deze drie overheden 
gaven aan de VUB de opdracht om een gemeenschappelijke 
programmatiestudie voor Brussel uit te werken. Het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel schreef daar volop aan mee.  
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Taalgebruik in de rusthuizen 

We wisselden van gedachten over aanpak en relevantie van een onderzoek 
naar de taalsituatie in de Brusselse rusthuizen. Dit vormde het 
thesisonderwerp van Cecile Kalala Ntumba voor het behalen van haar 
masterdiploma geneeskunde. Het resulteerde in een kort maar krachtig 
rapport waarin duidelijk werd gemaakt dat de uitdagingen omtrent 
taaltoegankelijkheid en de taalbarrières in de residentiële ouderenzorg veel 
verder rijken dan het gebruik van Frans of Nederlands. 

Ook het Huis van het Nederlands boog zich over het taalgebruik in de 
rusthuizen en maakte in overleg met het Kenniscentrum een SWOT-analyse 
op basis van hun eigen ervaringen met taalondersteuning in 14 Brusselse 
rusthuizen.  

Toelichting woonzorgconcept 

Het pleidooi voor een schakel van woon- en zorgmogelijkheden voor ouderen 
tussen thuiswonen en het woonzorgcentrum, kortom het concept van 
buurtgerichte woonzorg dat het Kenniscentrum voorstaat, kon op 
verschillende gelegenheden en aan een uiteenlopend publiek worden 
voorgesteld: 
Toelichting aan studenten verpleegkunde van de Erasmushogeschool  
Toelichting aan studenten huisartsgeneeskunde  i.k.v. hun  
Brusselse netwerkstage, georganiseerd door het Huis voor Gezondheid  
Lezing op de Studiedag ‘Een huis, een thuis’, georganiseerd door de VUB  

Werkbezoek van een Tiens woonzorgcentrum aan het Kenniscentrum. 

Deelname aan Stuur- en reflectiegroepen  

We maken deel uit van uiteenlopende stuur- of reflectiegroepen waar we de 
Brusselse invalshoek van woonzorg een plaats trachten te geven:  
Project gastopvang (HUB-HIG) 
Reflectiegroep onderzoek mantelzorg EVA vzw 
Stuurgroep forum palliatieve zorg  
Resonantieraad Sociaal werk HUB 
Elderly Care Steering committee van het Itinera Institute 
Rondetafel Ouder worden met een beperking van SEN vzw 
… 
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Kenniscentrum als klankbord en inspiratiebron 
 

 

  Bron: Bart Dewaele 

 

Naast woonzorgpartners en beleidsinstanties waar we regelmatig mee in 
overleg gaan, komen steeds meer organisaties – al dan niet via de 
tussenweg van de partners – bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
terecht om inspiratie op te doen, van gedachten te wisselen of toelichting te 
krijgen bij de (Brusselse) woonzorgthematiek en het concept 
woonzorgzone. 
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Fotoreeks Brusselse ouderen 

De Brusselse oudere en zijn leefomstandigheden werd mooi in beeld gebracht 
via een 30-tal foto’s gemaakt door Bart Dewaele, een beroepsfotograaf 
verbonden aan Brussels Deze Week.  

Het werd een poëtische, pakkende, humoristische, vertederende, … kortom 
veelzeggende kijk op ouderen in Brussel. 

De reeks werd ook gedrukt op plaat en vormde het decor van de Staten-
Generaal Woonzorg Brussel van 13 december 2012.  

Huisnummer 60+ 

De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met enkele 
kleine of grotere aanpassingen is dit vaak perfect mogelijk. Velen weten 
echter niet hoe hieraan te beginnen. Daarom verzamelde het Steunpunt 
Woningaanpassing Brussel vijf getuigenissen van echte Brusselaars. Ze 
vertelden wat ze aan hun woning hebben aangepast of zouden moeten 
aanpassen. Julien Vrebos zorgde voor de interviews en maakte er echte, 
warme televisie van. Om van te genieten en van te leren…   

De vijf filmpjes zullen begin 2013 vertoond worden op TV Brussel en kunnen 
bekeken worden op de website www.woningaanpassing.be  

3-dimensionaal model woonzorgprojecten  

Om alvast een voorproefje te geven hoe de projecten waar we aan werken 
eruit zullen gaan zien, hebben we virtuele films (renderings) laten maken van 
twee projecten: het multidisciplinair woonzorgproject Oudergem Lutgardis en 
het woonzorgproject van het lokaal dienstencentrum De Harmonie met 
daarboven negen woningen.  

De films gaven een beeld van hoe de gebouwen en straten er in het echt uit 
zouden kunnen zien, wat een mooi beeld geeft van de interactie tussen de 
verschillende functies en hoe deze zouden kunnen functioneren.  

De films zijn te bekijken op onze website www.woonzorgbrussel.be onder de 
bovengenoemde projecten. 
  

http://www.woningaanpassing.be/
http://www.woonzorgbrussel.be/
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Ouderen en woonzorg in beeld 
 

 
           Bron: Bart Dewaele 
 

Aangezien beelden soms meer zeggen dan woorden, wilden we dit jaar ook 
aandacht besteden aan het in beeld brengen van wat ons dagdagelijks bezig 
houdt:  

• de Brusselse oudere en zijn leefomstandigheden;  
• de vraag naar de impact ervan op comfort en veiligheid en hoe dit kan 

worden verbeterd;  
• enkele woonzorgprojecten die momenteel in de steigers staan.  
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Vertrekkend vanuit de vaststellingen uit het onderzoek Zorgnoden en 
behoeften, de kijk van de Brusselaar (zie pag. …) - aangevuld met korte 
reflecties over mantelzorg, woonzorg bij GGC en COCOF, de betaalbaarheid 
van de thuiszorg, duiding bij de Brusselse vergrijzing, alternatieve 
woonvormen en het concept levelsloopbestendige wijk - werd ‘s namiddags 
in debat gegaan over zes thema’s: (1) Hoe omgaan met drempels in de zorg? 
(2) Een geïntegreerde woonzorg, de uitdaging voor de toekomst? (3) Naar 
welk model van zorgorganisatie? (4) Werken in de Brusselse zorg, een stiel 
apart? (5) Ouderen en hun oude dag, een moeilijke relatie en (6) Zo lang 
mogelijk autonoom? 

De formule liet toe om op een interactieve manier met panel en publiek de 
discussie aan te gaan, mede dankzij een goede voorbereiding en begeleiding 
van het gesprek. Voor elke sessie werden ook telkens verslaggevers 
aangesteld en een geluidsopname gemaakt zodat de toelichting, bespreking 
en aanbevelingen zo volledig mogelijk kunnen worden verwerkt. Enkele 
opvallende conclusies die de toekomst van onze Brusselse woonzorg mee 
zullen bepalen, zijn:  

• de moeilijkheid bij gebruikers én professionelen om hun weg te vinden in het 
aanbod;   

• het belang van buurtgerichte zorg en afstemming via een woonzorgcoach; 
• de behoefte om als ouderen zelf actief te blijven en zich te kunnen inzetten voor 

anderen;   
• de vraag naar aandacht voor alternatieve woonvormen; 
• het algemeen pleidooi voor overleg en afstemming op verschillende niveaus: 

tussen woonzorgactoren op lokaal en regionaal niveau , tussen sectoren, tussen 
de verschillende gemeenschappen en met het gewest,… 

Deze conclusies worden verder verwerkt en besproken met de bevoegde 
overheden. Ze dienen als aanzet voor de uitwerking van een nieuw 
Masterplan Woonzorgzones Brussel, dat in 2013 wordt opgesteld als leidraad 
voor de volgende jaren. Aan de deelnemers werd gevraagd een 
evaluatieformulier in te vullen. Ongeveer 50 deelnemers deden dit, waarvan 
de overgrote meerderheid aangaf het opzet van de dag goed (40%) tot zeer 
goed (56%) te vinden. Een meer dan geslaagde dag dus!  
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Staten-Generaal Woonzorg Brussel  
 

 
                Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

Na meer dan een jaar intense voorbereiding – zowel inhoudelijk  als 
organisatorisch – was het eindelijk zo ver: de dag van de Staten-Generaal 
Woonzorg Brussel op 13 december 2012. 

In samenwerking met diverse partners en onder supervisie van de 
Stuurgroep Woonzorg Brussel, werd een sterk programma uitgewerkt en 
intens gereflecteerd over de toekomst en uitdagingen van de Brusselse 
woonzorg. 

Een 200-tal personen namen deel aan de congresdag op de HUB-campus. 
Naast een meerderheid van mensen uit het Vlaamse/Brussels werk- en 
beleidsveld was ook de aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
voorzieningen en beleid van COCOF , GGC en OCMW opvallend. Dit wijst er 
op dat de thematiek van woonzorg de gemeenschapsgrenzen overstijgt en 
er een groeiende interesse is in de Vlaamse visies en ontwikkelingen in 
Brussel.  
De dag bracht een rijke variatie aan inzichten, getuigenissen en uitwisseling 
over de brede woonzorgthematiek. 
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Begin juni 2012 eindigde de stage van Jeroen Heyman. Nog voor Jeroen werd 
uitgezwaaid, was er al een nieuwe stagiair die zich aanmeldde: Maarten 
Hendrycks. Maarten studeert net als Jeroen aan het Koninklijk Instituut 
Woluwe. In september 2012 startte hij het zevende jaar. Hij zal een schooljaar 
lang, maandag en dinsdag stage lopen.  

Maarten werd gekoppeld aan Inge, de administratief medewerkster van het 
Kenniscentrum. Zij neemt zijn stagebegeleiding op zich, geeft de opdrachten, 
evalueert en stuurt nu en dan bij.  

Maarten voert verschillende opdrachten uit: verslagen maken, interviews 
uittikken, het adressenbestand bijwerken, verzendingen de deur uitkrijgen, 
kopiëren, de bibliotheek op orde houden, onder begeleiding 
boekhoudkundige stukken coderen, naar de post of winkel gaan …  

’s Namiddags is hij op zijn twee stagedagen de vaste onthaalmedewerker: 
telefoon opnemen, mensen ontvangen, vergaderinfrastructuur klaar zetten. 
Zo scherpt hij zijn communicatieve vaardigheden aan.  

Hij is de vaste notulist van de teamvergaderingen en denkdagen. Zelf vindt hij 
dat de moeilijkste taak, maar toekomstgericht als hij is, ziet hij het als een 
belangrijke opdracht om de beperkte notities om te zetten in een goed en 
waarheidsgetrouw verslag.  
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Een nieuw schooljaar, een nieuwe stagiair 
 

 
                        Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel biedt dit jaar opnieuw een 
stageplaats aan een student van het Koninklijk Instituut Woluwe. De 
nieuwe stagiair voert opdrachten uit voor allerhande, administratieve taken 
van het Kenniscentrum.  
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In de eerste helft 2012 waren er verschillende woonzorginitiatiefnemers uit 
Neder-Over-Heembeek die zich tegelijkertijd bij het Kenniscentrum 
aandienden. Het reeds bestaande woonzorgcentrum De Overbron zal gaan 
uitbreiden van 44 naar 59 woongelegenheden. Medio 2013 zullen de eerste 
40 bewoners hun intrek nemen in het gloednieuwe woonzorgcentrum 
Pagode op de Oorlogskruisenlaan. Hier zal uiteindelijk plaats zijn voor 150 
bewoners. Ook komt er een Abbeyfield-project voor cohousing met 9 à 12 
appartementen aan de Kruisberg. De geschatte opening is voorzien in 2015. 

Daarnaast is er Ado Icarus die wij vanuit het Kenniscentrum reeds begeleiden 
voor het Pieter en Pauwel-project. Zij starten begin januari 2013 met hun 
lokaal dienstencentrum op een tijdelijke locatie (Zaal Familia). Het nieuwe 
lokaal dienstencentrum, het dagverzorgingscentrum en de ADL-centrale 
zullen wellicht begin 2016 hun deuren openen op de Pieter en Pauwel-site. 

We konden al deze ontwikkelingen in de woonzorgzone Neder-Over-
Heembeek niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseerde het 
Kenniscentrum een gezamenlijke informatienamiddag op 8 november 2012 in 
het Militair Hospitaal te Neder-Over-Heembeek.  

Ado Icarus, WZC De Overbron en WZC Pagode deden mee. Abbeyfield kon 
uiteindelijk niet meedoen omdat er nog geen volledige zekerheid is over hun 
project , hierover zullen we in 2013 wellicht meer duidelijkheid hebben. 

Er werd gestart met een korte introductie door het Kenniscentrum, waarna 
iedere partner zichzelf en zijn project kon voorstellen. Elke organisatie had 
zijn eigen stand, waar de 80 bezoekers de mogelijkheid hadden om na afloop 
individuele vragen te stellen onder het genot van koffie en taart. 

Met deze informatiesessie konden we de bewoners van Neder-Over-
Heembeek kennis laten maken met de toekomstige zorgmogelijkheden voor 
hun oude dag. Ook was dit een goede mogelijkheid om de onderlinge 
samenwerking tussen de partners die meegewerkt hebben aan deze dag te 
versterken. Verder waren ook alle zorgverleners, sociale diensten en het 
OCMW uit de omgeving uitgenodigd en is er op de informatiesessie ook een 
oproep naar hen gedaan voor de opbouw van onderlinge 
samenwerkingsverbanden binnen de woonzorgzone Neder-Over-Heembeek, 
zodat er zoveel mogelijk continuïteit ontstaat in het zorgaanbod.  
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Neder-Over-Heembeek: de samenwerking komt op gang 
 

  
  Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

Er zijn verschillende zorginitiatieven in opstart in Neder-Over-Heembeek. 
Het Kenniscentrum wil de uitbouw van de woonzorgzone Neder-Over-
Heembeek bevorderen en de onderlinge samenwerking tussen de 
initiatiefnemers stimuleren. Hiervoor werd onder andere in november 2012 
een informatiesessie georganiseerd.  
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Soms denk je dat je er bijna bent, maar is het toch niet zo simpel als het lijkt… 

In Evere had de bouw van het woonzorgcentrum Clivia voor dementerenden, 
17 serviceflats en het lokaal dienstencentrum in de zomer van 2012 moeten 
starten.  

Het bevel der werken kon pas in december 2012 worden gegeven. Dat dit op 
zich liet wachten , had te maken met volgende redenen: 

De VIPA subsidiebelofte voor het Woonzorgcentrum Clivia werd ontvangen in 
februari 2012, maar die van het lokaal dienstencentrum Aksent is pas in 
oktober 2012 toegekomen. Aangezien het een geïntegreerd project is, kon de 
bouw niet starten voordat beide subsidies in orde zouden waren. 

Tegelijkertijd was er een probleem met de erkenning van het 
woonzorgcentrum. Het bestaande woonzorgcentrum Sint-Jozef is GGC-
erkend en het op dezelfde site nieuw te bouwen woonzorgcentrum Clivia 
heeft een Vlaamse erkenning. Om problemen te voorkomen was er van bij de 
start van het project grondig overlegd met de verschillende overheden. 
Intussen werd de GGC-regelgeving aangepast en bleek het wettelijk niet 
mogelijk dat één vzw binnen dezelfde territoriale entiteit zou afhangen van 
twee overheden. Na veel overleg met de GGC, VIPA en het Vlaams 
Agentschap voor Zorg en Gezondheid werd een oplossing uitgedokterd. 

Daarnaast waren er de problemen met de toewijzing van de werken. De 
eerste openbare aanbestedingen werden in juni gepubliceerd. De 
inschrijvingen die daarop volgden, waren ruim boven de raming. Dit vormde 
uiteraard een groot probleem en in de zomer hebben hieromtrent een aantal 
vergaderingen plaatsgevonden. Op basis van de ontvangen offertes werd de 
kostenraming geactualiseerd; ter compensatie deden de architecten een 
uitgebreid voorstel voor besparingen. Verder is elke partij akkoord gegaan om 
een deel van de resulterende meerprijs te betalen. 

In oktober werd er met de herwerkte plannen en programma van eisen 
opnieuw aanbesteed. De prijzen die nu binnenkwamen waren acceptabel 
waarna eindelijk in december het eerste bevel der werken kon worden 
gegeven.  Dit betrof voorbereidende door VIPA gesubsidieerde werken. De 
werken voor de gesloten ruwbouw zullen worden opgedragen na een daartoe 
gevoerde onderhandelingsprocedure. De overige percelen zullen meteen 
volgen. We hopen op een voorspoedige bouw in 2013! 
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Evere : eindelijk een bevel van aanvang der werken 
 

 
  Bron: Jef Boes 

 

Na een hoop administratieve en financiële problemen, heeft in Evere 
eindelijk de bouw van het woonzorgproject Sint-Jozef een bevel tot aanvang 
gekregen. Het project omvat een woonzorgcentrum voor 30 
dementerenden, een lokaal dienstencentrum en 17 aanleunwoningen. 
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Het huidige gebouw van lokaal dienstencentrum De Harmonie is een oude 
veilingzaal. Deze ruimte is momenteel sterk onderbenut. Er wordt alleen 
gebruik gemaakt van het gelijkvloers, aangezien de lokalen op de eerste 
verdieping niet voldoen aan de normen voor de brandveiligheid. Verder is het 
huidige gebouw zeer slecht geïsoleerd, waardoor de energiekosten enorm 
hoog zijn. Ook wil De Harmonie graag zijn werking verder uitbouwen en heeft 
daarvoor extra ruimte nodig. 

Om deze redenen besluit De Harmonie in de lente 2012 in te gaan op het 
voorstel van het Kenniscentrum om op de site een klein woonzorgproject te 
realiseren. Het Kenniscentrum wordt gevraagd om met hen een concept te 
ontwikkelen en hen in het volledige proces te ondersteunen. 

Samen zijn we in korte tijd gekomen tot een mooi en haalbaar nieuwbouw-
project, wat gebouwd zal worden op de huidige locatie van De Harmonie aan 
de Antwerpsesteenweg te Brussel. 

Het lokaal dienstencentrum zal op -1, het gelijkvloers en +1 komen. 
Daarboven worden 9 appartementen gebouwd , waaronder 1 groepswoning 
voor 3 personen. De woningen zullen volledig toegankelijk gemaakt worden 
en zijn bedoeld voor ouderen. De ouderen kunnen begeleiding krijgen vanuit 
het lokaal dienstencentrum. De woningen zullen verhuurd worden via een 
sociaal verhuurkantoor zodat deze betaalbaar zullen blijven. 

Voor de realisatie van dit project zijn in 2012 reeds een aantal stappen 
ondernomen.  

De Harmonie heeft een erfpacht lopen bij de Stad Brussel. Deze is verlengd 
tot het jaar 2090, waardoor een investering in de woningen interessant 
wordt. 

In september is er een architectenwedstrijd gehouden, waarna Urban 
Platform werd aangesteld als ontwerpbureau voor dit project. Er is in de 
daaropvolgende maanden hard gewerkt aan het voorontwerp. Dit ontwerp 
werd reeds bij VIPA en het agentschap voor Zorg & Gezondheid afgetoetst.  

Begin 2013 zal dit gescreend worden door het Toegankelijkheidsbureau, 
waarna verwacht wordt dat de bouwvergunning in april 2013 zal worden 
ingediend. 
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Kleinschalig woonzorgproject voor De Harmonie 
 

 
  Bron: Urban Platform 

 

Lokaal dienstencentrum De Harmonie is gestart met de ontwikkeling van 
een kleinschalig woonzorgproject. Op de locatie van het huidige gebouw 
van De Harmonie komt een nieuwbouw van het dienstencentrum met 
daarboven assistentiewoningen voor ouderen. 
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Voor de Lutgardissite te Oudergem werd het masterplan gefinaliseerd voor 
de bouw van het dagverzorgingscentrum, het lokaal dienstencentrum met 
zorgknooppunt, het jeugdhuis, de kinderkribbe en de aanleunwoningen op de 
site van de Lutgardisschool. 

Op de plaats van het huidige jeugdhuis en kinderdagverblijf zullen 
appartementen komen. Tevens komt er op een (voor het grootste deel niet 
gebruikte) deel van de huidige speelplaats een appartementenblok met 
daarin op het gelijkvloers het lokaal dienstencentrum en 
dagverzorgingscentrum.  Het jeugdhuis zal samen met de Chiro op de 
Lutgardissite een nieuwe huisvesting vinden in het huidige huis van de 
Broeders Maristen van België, dat daartoe zal worden herbestemd en 
heringericht. De VGC krijgt – mits een kleine opleg voor de 
aanpassingswerken - een langdurige erfpacht op het aangepaste gebouw in 
ruil voor de aankoop door het Aartsbisdom van het huidige jeugdhuis (en de 
bijbehorende grond). . Er komt een nieuwbouw voor het kinderdagverblijf en 
een deel van de lagere en de middelbare school wordt herbouwd. 

Na veel overleg met de verschillende partijen, VIPA, de VGC en het 
Agentschap Zorg & Gezondheid, werd het functioneel voorontwerp van de 
betrokken bouwdelen, alsook het masterplan voor de site door alle 
bovenstaande betrokken partijen goedgekeurd. Er wordt nu verder gewerkt 
aan het technisch voorontwerp. Verwacht wordt dat de bouwaanvraag eind 
april 2013 zal worden ingediend. 

Tijdens de zomer waren er wel een aantal bezorgde reacties van ouders met 
kinderen op de school en de ouderraad. Ze maakten zich met name zorgen 
over de grootte van de speelplaats en overlast van de bouw.  Op 9 oktober 
2012 werd een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij de ouderraad, 
de ouders en leerkrachten van de school allen waren uitgenodigd. Hier werd 
de noodzaak en de meerwaarde van het project nader toegelicht. De school is 
dringend toe aan een renovatie en een vermindering van de kosten voor 
uitbating en kan dit niet met eigen middelen financieren. De opbrengst van 
de koopwoningen zal gebruikt worden om een nieuwe schoolvleugel te 
bouwen, enkele delen van de school te renoveren en energiezuiniger te 
maken en de speelplaats kindvriendelijker her aan te leggen. 
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Lutgardis: ondanks veel commotie een goedgekeurd 
voorontwerp 
 

 
  Bron: Urban Platform 

 

In Oudergem is er een akkoord over het functioneel voorontwerp, het 
concrete masterplan. Elke organisatie heeft hierbij zijn eigen volwaardige 
plek gevonden op de site van dit multifunctioneel en intergenerationeel 
project.  
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De Overbron wil zijn woonzorgcentrum uitbreiden met 15 extra plaatsen. Het 
kocht daarom in 2008 reeds twee aanpalende gebouwen aan. Deze zullen 
worden afgebroken en omgebouwd tot een 15-tal kamers woonzorgcentrum, 
een polyvalente zaal voor activiteiten en een vergaderzaal.   

 

Het dossier De Overbron heeft een tijd vertraging opgelopen vanwege het 
vele overleg met Stedenbouw Brussel.  

De belangrijkste discussie hieromtrent was de dat er een bouwvrije zone 
moest zijn tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw die daarnaast 
moest komen. Volgens Stedenbouw mocht daar niets gebouwd worden, 
terwijl het voor de werking van het woonzorgcentrum uiteraard niet praktisch 
is om van binnenuit geen verbinding te hebben tussen de twee gebouwen.  

 

Uiteindelijk is na een lange discussie de oplossing van een passerelle tussen 
de twee gebouwen geaccepteerd en kon De Overbron vorig jaar zijn 
bouwvergunning eindelijk indienen. De Stad is in oktober teruggekomen met 
het verzoek voor een paar kleine wijzigingen. Deze zijn in november 
ingediend. De bouwvergunning zit nu in de laatste rechte lijn en de 
verwachting is dat deze begin 2013 zal worden verkregen. 

 

De Overbron heeft tevens het Kenniscentrum gevraagd hen te helpen bij het 
samenstellen van de aanvraagdossiers voor het verkrijgen van VIPA-subsidies. 
De eerste stap hierbij was het indienen van het Zorgstrategisch Plan. Dit werd 
ingediend in november 2012. 

De goedkeuring van het zorgstrategisch plan wordt verwacht in maart 2013.  

 

Daarna zal zo snel mogelijk het technisch-financieel plan worden ingediend, 
waarna ten laatste in 2014 gestart zal kunnen worden met de bouw. 
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De Overbron: op weg naar 15 extra plaatsen 
 

 
  Bron: architect Hedwig Curias 

 

Nadat het verbouwingsdossier van De Overbron lange tijd geblokkeerd is 
geweest, gaat het nu volop vooruit. Het zorgstrategisch plan is ingediend en 
de bouwvergunning is bijna binnen. 
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Na het positieve bericht van eind 2011 dat het Pieter en Pauwel-project toch 
door zal gaan, zijn de betrokken partijen in 2012 direct aan de slag gegaan. 

Op de Pieter en Pauwelsite komen een gemeenschapscentrum, een 
bibliotheek, een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een 
ADL-centrale voor personen met een fysieke beperking.  

De VGC, de Stad Brussel en ADO Icarus –ondersteund door het 
Kenniscentrum- hebben veel overleg gehad om te komen tot een goede 
samenwerkingsovereenkomst. Hierbij vertegenwoordigt de VGC het 
gemeenschapscentrum, de Stad Brussel de bibliotheek en Ado Icarus de 
ouderen- en gehandicaptenvoorzieningen. De VGC zal de bouwheer zijn van 
het totale project, waarna na oplevering elke organisatie eigenaar wordt van 
zijn deel. 

De eerste vergaderingen voor de uitwerking van de plannen en het 
programma van eisen zijn ook gestart tussen deze partijen. 

Aangezien het Pieter- en Pauwelproject pas in 2016 operationeel zal zijn, is 
ADO Icarus samen met het Kenniscentrum op zoek gegaan naar een tijdelijke 
locatie om toch al van start te kunnen gaan met het lokaal dienstencentrum. 
Deze werd gevonden in de Familia-locatie waar ook het 
gemeenschapscentrum tijdelijk gehuisvest is. De opening van het lokaal 
dienstencentrum ADO Icarus zal plaatsvinden op 7 januari 2013. 

In 2012 werd reeds hard gewerkt aan de promotie van het lokaal 
dienstencentrum. Dit gebeurde onder andere via de informatiesessie 
‘Ouderenzorg in Neder-Over-Heembeek’ en het verspreiden van folders.  
De studenten Sociaal Werk van de HUB, die begeleid werden door het 
Kenniscentrum en ADO Icarus, hebben hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. Zij zijn de buurt ingegaan om te flyeren en hebben de 
informatiefolder voor het lokaal dienstencentrum samengesteld.  

In november 2012 was er slecht nieuws voor de opstart van het lokaal 
dienstencentrum, omdat de VGC met het bericht kwam dat er voor januari 
geen opstartsubsidie zou zijn vanwege bezuinigingen. Aangezien de opening 
al naar velen gecommuniceerd was, heeft ADO Icarus toch tijdelijke eigen 
middelen gevonden om de opening wel al in januari door te laten gaan. DE 
VGC heeft zich geëngageerd om zo vlug mogelijk het nodige geld vrij te 
maken. 
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Weer vooruitgang voor het Pieter en Pauwelproject 
 

 
  Bron: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

 

Nadat het Pieter en Pauwel-project lange tijd stil heeft gelegen, kwam er 
eind 2011 een akkoord om door te gaan. In 2012 zijn direct met 
enthousiasme de nodige stappen gezet om dit project terug op de rails te 
krijgen.  

Tevens zijn de voorbereidingen uitgevoerd voor de opening van het lokaal 
dienstencentrum ADO Icarus wat in januari 2013 zijn deuren zal openen op 
een tijdelijke locatie in afwachting van zijn definitieve locatie op de Pieter 
en Pauwelsite. 
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In 2012 was er slecht nieuws voor het al lang aanslepende woonzorgproject in 
Koekelberg. Hier zou een woonzorgcampus komen met woonzorgcentrum, 
centrum voor kortverblijf, centrum voor herstelverblijf, aanleunwoningen, en 
indien mogelijk ook een lokaal dienstencentrum. Op de site zou eveneens 
plaats zijn om onderdak te verlenen aan andere welzijnsorganisaties.  

In oktober 2012 werd het project op deze locatie door initiatiefnemer Sint-
Vincentius stop gezet. Het bleek te moeilijk om te voldoen aan de 
voorwaarden voor de voorafgaande vergunning.  Sint-Vincentius heeft van de 
Vlaamse Gemeenschap zijn voorafgaande vergunning verkregen in juli 2010 
en valt daarmee onder de nieuwe regeling, waarbij de vzw binnen 1 jaar na 
het verkrijgen van de vergunning over een eigendomsbewijs dient te 
beschikken en binnen 3 jaar in het bezit moet zijn van een bewijs van 
(aanvraag tot) stedenbouwkundige vergunning. De stedenbouwkundige 
vergunning kon niet worden ingediend, omdat eerst het BPA gewijzigd moet 
worden en het zag er niet naar uit dat dit tegen juli 2013 in orde zou komen.  
Zeer spijtig, want het was een mooie locatie en een plaats waar nood is aan 
woonzorgvoorzieningen. Daarom werd er voor gekozen om de voorafgaande 
vergunning over te brengen naar twee andere woonzorgzones die in het 
Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan als inbeddingsplaats voor 
woonzorginitiateven werden opgegeven: Molenbeek en Evere (Schaarbeek).  

In Evere, op de grens met Schaarbeek, komt een woonzorgcentrum aan de 
Auguste De Boeckstraat met 158 woongelegenheden (waarvan 110 
voorafgaand vergunde bedden van Koekelberg ), 10 plaatsen kortverblijf en 
27 assistentiewoningen.  Er wordt gebouwd zonder VIPA-financiering en de 
bouwwerken zijn reeds in november 2012 gestart. De opening is voorzien 
voor september 2014. 

In Molenbeek plant Sint-Vincentius ook een woonzorgproject aan de 
Condorlaan.  Hiervoor worden 64 woongelegenheden van Koekelberg 
overgeheveld voor het woonzorgcentrum. Verder komen er 60 plaatsen 
herstelverblijf en 10 plaatsen kortverblijf. Er is ook plaats voor 60 
assistentiewoningen. 
Voor dit project zal wel VIPA-financiering aangevraagd worden. Het 
zorgstrategisch plan hiervoor zal medio 2013 worden ingediend. 
  



 

 

Jaarverslag 2012 

 
  

Pagina 
| 47 

Van Koekelberg naar Evere en Molenbeek 
 

 
   Bron: Bart Dewaele 

 

Na jarenlang onderhandelingen voeren met de lokale gemeente, de HUB en 
de promotor, wordt het voorziene woonzorgproject in Koekelberg toch 
afgeblazen. Wel zijn er andere projecten in opstart in Evere en Molenbeek.  
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Bij het project Samenhuizen op de Cellebroerstraat te Brussel waar een 
tiental woningen voor ouderen en personen met een handicap gebouwd 
zullen worden, is de bouwvergunning verkregen. De bouw zal starten in de 
tweede helft van 2013. 

Parkresidentie zal met zijn serviceflats en LDC naar een nieuwe locatie 
verhuizen. Op deze plek komt er ook een woonzorgcentrum met kortverblijf. 
De bouwvergunning is binnen; het financieel-technisch plan is ingediend.  Het 
is wachten op de goedkeuring van de VIPA, om de bouw te kunnen starten. 

In september is er gestart met de eerste werken voor de verbouwing van het 
lokaal dienstencentrum Aksent in Schaarbeek. Zij hebben een tijdelijke locatie 
gevonden in het gemeenschapscentrum De Kriekelaar. Er zijn plannen om 
boven het dienstencentrum wooneenheden voor senioren te creëren. Dit 
project is nog niet helemaal rond. Er wordt getracht de grote werken van de 2 
projecten toch in synergie te doen. Indien dit niet snel genoeg lukt, wordt 
eerst het lokaal dienstencentrum afgerond.  

De bouw van het intergenerationeel, ecologisch samenhuisproject Brutopia 
te Vorst, waarin ook het lokaal dienstencentrum Utopia gevestigd zal worden, 
is gestart in april 2012. Het lokaal dienstencentrum dient in de lente 2013 een 
financieel-technisch plan in voor een aankoop zonder verbouwing. De 
opening van het lokaal dienstencentrum zal wellicht begin 2014 plaatsvinden.  

Zowel bij lokaal dienstencentrum Het Anker als lokaal dienstencentrum De 
Vaartkapoen verliep de bouwaanvraagprocedure niet zoals gewenst. Dit 
zorgde voor onnodige vertraging . De bouwvergunning van De Vaartkapoen is 
inmiddels verkregen, zij wachten nog op het principieel akkoord van VIPA. Bij 
Het Anker zal de bouwvergunning hopelijk in maart 2013 volgen, waarna de 
subsidieaanvraag bij het VIPA kan worden ingediend. 

Het woonzorgproject van Solidariteit voor het Gezin in Anderlecht, waar een 
woonzorgcentrum, kortverblijf, assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum 
en kinderdagverblijf gebouwd zullen worden, gaat gestaag vooruit. Hiervoor 
zal in januari 2013 een zorgstrategisch plan worden ingediend. 
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Projectnieuws is een flits 
 

 
 

Ook rondom de andere projecten is er nieuws. Sommigen gaan snel vooruit, 
bij anderen voorloopt het proces iets moeizamer. 
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Werknemers, raad van bestuur, stuurgroep 
 

 

Bij de directe werking van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zijn heel 
wat mensen betrokken. Graag een overzicht van de werknemers, de raad 
van bestuur en de Stuurgroep Woonzorg Brussel. 
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