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Wat aan bod komt  

1. Totstandkoming van het Masterplan 

2. Voorstelling van de belangrijkste … 

• Realisaties van afgelopen jaren 

• Vaststellingen uit omgevingsanalyse 

• Actiepunten en voorstellen voor de toekomst 

3. Korte reflecties partners woonzorgoverleg 

• BWR - Home-Info - Huis voor gezondheid - 

Seniorencentrum 

4. Hoe nu verder? 
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Deel I 

• Niveau 1 

• Niveau 2 

• Niveau 3 
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Totstandkoming van het 
Masterplan Woonzorg Brussel 

2014-2020 



Totstandkoming   

• Opdrachtgever: Vlaamse overheid  - via 

stuurgroep 

• Vraagstelling: zoeken naar nieuwe antwoorden 

op vergrijzing in Brussel   

• Achtergrond: actualisatie 1ste Masterplan 2008  

• Basis: onderzoek zorgnoden en behoeften van de 

Brusselaar + Programmatiestudie ouderenzorg 

• Inspiratie: Staten-Generaal woonzorg Brussel 

(dec 2012) 
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Totstandkoming   

• Aanpak: aan de slag met aanbevelingen uit  

S-G, aftoetsing via partners woonzorgoverleg  

& externe deskundigen 

• Opzet: rapport in 3 delen 

• Deel 1: terugblik 2008 – 2013 

• Deel 2: omgevingsanalyse 

• Deel 3: speerpunten voor de toekomst 

• Statuut: inspiratiebron en werkkader voor 

beleid en woonzorgactoren 
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In een notendop 
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Deel II 

• Niveau 1 

• Niveau 2 

• Niveau 3 
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Voorstelling van de belangrijkste… 

… realisaties van afgelopen jaren 

… vaststellingen uit omgevingsanalyse 

… actiepunten en voorstellen voor de 
toekomst 
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Terugblik  

• Situatie 2008: Masterplan 2008-2012  
• Vaststelling ondermaatse invulling van programmatie 

• Impuls uitbouw voorzieningen voor Vlaams-Brusselse ouderen 

• Start Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

•  Uitdaging 
• Antwoord bieden op toenemende zorgvraag 

• Komen tot volwaardig Vlaams erkend woonzorgaanbod 

• Ontwikkelen van innoverende concepten en projecten  

• Realisaties  > 2014    
• Projectontwikkeling  

• Visieontwikkeling & kennisopbouw 

• Zorgafstemming 

• Aangepast wonen  

• Opleiding en tewerkstelling 

• Communicatie  
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Projectontwikkeling 
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  2008 2013 2014 

Program- 

matie 

Opgevraagd/     

gerealiseerd 

% Program-

matie 

Opgevraagd/

gerealiseerd 

% 

  

In 

project 

Program-

matie 

Woonzorgcentrum 1.222 117/104 9% 1.255 1.254/244 99% 959 1.255 

Serviceflats/assistentie-

/aanleunwoningen 

1.247 32/32 2% 1.287 139/41 11% 107 / 

Dagverzorgingscentrum 113 0/0 0% 114 70/35 61% 45  19 DVC 

Centrum voor kortverblijf 113 0/0 0% 114 29 25% 19 114 

Regionaal 

dienstencentrum 

2 1/1 50% 3 2/2 66%   3 

Lokaal dienstencentrum 20 12 60% 24 13 (18 

actief) 

75% 5 24 

Gezinszorg 837.850 137.558 16% 896.617 137.643 15%   902.042 

Invulling programmatie 2008-2013 



Projectontwikkeling 
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Opdeling in 33 woonzorgzones De situatie van de 3 overheden 
in kaart (wzc) 



12 

44 onderzochte pistes 
voor nieuwe 
initiatieven 

Gemeente
Woonzorg

zone
Initiatief Werkvorm Resultaat
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Brussel 1A Houtweg l l l l

1B De Overbron l l

1B Pieter en Pauwel l l l ADL l

1B Kruisberg l l l l ADL l

1B Pagode l l l

1B Abbeyfield l l

1C De Wand l l l

1D Ingendael l l l

1E Tour en Taxis l l l

1E Harmonie l l l

1F Terranova l l l

1F Samenhuizen l l l

1F Het Anker l l l l

1F Sint-Monica l l

Schaarbeek 2C Aksent l l l l

2C Biloba l l l

2C Abbeyfield l l

Evere 2E St-Jozef/Aksent l l l l

2E Eureka l l l l l

Oudergem 3A Lutgardis l l l l l

3A Sint-Vincentius l l l

Elsene 4B Solvay/Universalis l l

Sint-Gillis 5B Brailleliga l l

5B Wijkcontract l l

5B Vlogaertstraat l l

Vorst 5C Brutopia l l l

Anderlecht 6A Ninoofsepoort l l

6A De Meersman l l l

6A Jorez l l l

6A Abattoir l l l l  

6A/6D Arabesk l l

6B Verheydenstraat l l l nurs l

6B Solid. vh Gezin l l l l l l

6D Vives l l

6D Delwartstraat l l

Koekelberg 7A KUB-site l l l l l l l

Sint-Jans-Molenbeek 7B Wijkcontract l l

7B Esperanza l l

7C Begijnenstraat l l l l l l

7C Begijnenstraat II l nurs l

7C Sint-Vincentius l l l l l

Jette 8A Parkresidentie l l l l l l

Ganshoren 8B De Zeyp l l l

Sint-Agatha-Berchem 8C Tram 82 l l l l

14 6 5 3 14 4



Projectontwikkeling 

13 

26 nieuwe initiatieven: 

Woonzorgcentra (9) 

Dagverzorgingscentra (6) 

Lokale dienstencentra (11) 

(Woonzorg)woningen (12) 

Kortverblijf/herstelverblijf (4) 

Geïntegreerd ouderen-PmH (4) 



Projectontwikkeling 
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Enkele 
voorbeelden 

Samenhuizen - Brussel  

Sint Jozef - Evere 

Begijnenstraat II – Zonnelied 

Lutgardissite - Oudergem 

Eureka - Evere 

©Urban Platform 

©Stefan Van Moll 

©Burco/Archi 2000-Etau 



Projectontwikkeling 
1F Brussel-centrum Samenhuizen 
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Korte omschrijving  Bouw van een tiental toegankelijke woningen voor het samenwonen van ouderen en personen 

met een mentale handicap. 

Ligging Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 

Initiatiefnemer Vzw Vereniging Parochiale Werken OLV Goede Bijstand i.s.m. Vzw De Lork en Vzw De Overmolen 

Ontwerp Stefan Van Moll (Brussel) en Frank De Groeve (Brussel) 

Doelgroep Ouderen en personen met een mentale handicap, met expliciet een aantal plaatsen voor mensen 

met het syndroom van Korsakov. 

Duur realisatie Start projectontwikkeling : 2010 -  Start bouw : september 2013 - Geschatte opening : begin 2015 

Introductie 

  

Het broederhuis naast de Sint-Jorisschool in de Cellebroersstraat krijgt een nieuwe bestemming. 

Er komen appartementen voor een 12--tal bewoners, zowel ouderen  als personen met een 

mentale handicap. In het gebouw aan de straatzijde is plaats voor zes bewoners. 

Opzet en aanpak Het oude broederhuis gelegen naast de basisschool in de Cellebroersstraat is een uitgelezen 

plaats voor de ontwikkeling van een samenwoonproject geïntegreerd in de wijk. De bedoeling is 

om de buurt naar binnen te halen en zo de sociale contacten tussen de bewoners onderling en de 

buren te vergroten. Dit was een belangrijk element bij de ontwikkeling van de plannen.  

Financiering De Vereniging Parochiale Werken van O.L.V. Goede Bijstand staat in de voor de financiering. 

Belangrijkste 

resultaten 

- Er is een goede samenwerking tussen de verschillende partners. 
- Er kan verder worden gebouwd op de ervaring uit de Begijnenstraat, waar Vzw De Lork 

personen met een mentale handicap begeleidt in een project met oud 

Rol Kenniscentrum 

  

- Bracht het initiatief ter sprake bij de parochie. 
- Werkte een voorstel uit en zocht partners om de ideeën mee te realiseren.  
- Kennisoverdracht over het samenwonen van ouderen en personen met een handicap. 
- Advies over de inrichting van het gebouw. 

 Voorbeeld 



Projectontwikkeling 
1F Brussel-centrum Samenhuizen 
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 Voorbeeld 

  Technische fiche 

Functie Voorziening Aantal Exploitant Oppervlakte 

(m²) 

Subsidies 

(x 1000€) 

Zorg Woningen voor ouderen 7 à 10 vzw De Overmolen/ 

Goede Bijstand 

421 Geen 

  Woningen voor personen 

met een handicap 

7 à 10 vzw De Lork 367 Geen 

  

  

Gemeenschappelijk & 

stille ruimte 

  vzw De Overmolen 241 Geen 



 
Samenwerking met 
kennisinstellingen 

 
Onderzoek 

Kennisopbouw 
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Uitwisseling met 
Vlaamse steden 



Zorgafstemming 
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Innovatieve praktijken  

Protocol III 
ZAP - Zorgregisseur 

Zorginnovatie 
Actief Zorgzame Buurt 

Sociale Innovatie 

+ Het BuurtPensioen 

 

Conceptontwikkeling 

‘zorgzame wijk’  

-  



Aangepast wonen 
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Woningaanpassing 

 

Alternatieve 
woonvormen 

©Urban Platform 



 

Een job voor morgen 

Opleiding en tewerkstelling 
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Talige zorg 

Tracé-VDAB-Actiris-
Gezinszorg 

Toeleiding en 
(voor)opleiding 

polyvalent 
verzorgende 

 
Groep Intro 

Opleiding logistiek 
assistent 

 

  
Didactische film  

 

 Huis v/h 
Nederlands 

Taalbeleidsplan 
rusthuizen 

 

   
Analyse tekorten 

Nederlandskundig 
zorgpersoneel  

 

  
VDAB - Gezinszorg 

Versterken 
taalvaardigheid bij 

zorgkundigen 
 

©janvanbostraeten 



Communicatie 
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Kennis ontsluiten 
www.woonzorgbrussel.be 

Studiedagen, voordrachten 
Sensibilisering   

Beleidsondersteuning 
Voorbereidend , corrigerend 

Signaalfunctie 
Relatie met GGC en Cocof 

Digitaal 
kennisplatform 

uitbouwen 
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Omgevingsanalyse 

• Brusselse ouderen 

• Vergroening én vergrijzing   

• Oudere van nu ≠ oudere van morgen 

• Toenemende diversiteit – dualisering 
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2014  -> 2020  - 2040 

Aantal  153.000  ouderen 165.000  - 220.000 

Leeftijd Hoge verouderingsindex -1/3 = 80+  Grote groep ‘nieuwe senioren’ 

Ruimtelijk  Jonge 1ste kroon, oude 2de kroon 65+: daling 2de kroon, stijging 1ste kroon 

Herkomst  2/3 Belg, 1/3 vreemd, traditionele 
migratielanden  

Naar 1/2 vreemd,  ook ‘nieuwe’ 
migratielanden 

Taal  Daling gebruik NL Daling gebruik Nl én Frans 

Socio-eco. 16%  vervangingsinkomen  
Privé-huurders 
Verlies netwerk – geen aansluiting 

Komende generatie = sociaal-eco 
zwakker => effecten gezondheid, 
zorgbehoeften, netwerk 



Omgevingsanalyse 

• Personen met een handicap: 7.600 

volwassenen zwaar zorgafhankelijk; 

22.000 door Riziv erkend als invalide 

• Psychiatrische patiënten  

• Bijzondere groep: Korsakov en jong-

dementerenden 

24 

• >< aanbod gespecialiseerd zorg voor PmH, psychiatrie 

in Brussel 

• => rol informele zorg, mantelzorg, thuiszorg 

• Andere doelgroepen woonzorg (ramingen): 

©janvanbostraeten 



Omgevingsanalyse 

• Kruispunt van levensdomeinen  
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Vereenzaming   

Gebrek aan sociaal netwerk 

  

  

  

 Eenzaamheidsgevoel 

Depressie  

Emotionele belasting  

  

Psychisch 

welbevinden 

Onaangepast wonen 

Onaangename buurt 

Afstand tot diensten… 
  

  
Woonsituatie en 

leefomgeving 

Participatie en 

sociale redzaamheid 

Gezondheidsklachten 

Verminderde 

mobiliteit/activiteit 

Fysieke 

gezondheid 

  

Ondersteuning 

mantelzorg 

Valpreventie 

Toegankelijke zorg 

Gespecialiseerde zorg  

  

  

Woningaanpassing 

Alternatieve woonvormen 

Sociaal vervoer 

  

  

Ontmoeting 

Vrijwilligerswerk 

Kleinschalig groepswonen 

  

  

   

Psycho-sociale 

ondersteuning 

  

  

  



“Ge zijt niet meer zo lenig, zo snel en zo sterk als vroeger. 

Maar dat is door de leeftijd en ge neemt dat aan gelijk het 

komt.” (Pierre, 84 jaar) 
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• Fysieke gezondheid  
• Beperkingen in dagelijks leven:  

- 1/3 (65+) => 2/3 (85+)  

- 2x meer vrouwen  

- >40% laagst opgeleiden - < 20% hoogstopgeleiden 

• Kunnen rekenen op hulp van… 

- 15% niemand 

- gezinszorg, thuisverpleging, kinderen < Vlaanderen 

 

 
• Drempels tot zorg 

- Financieel: uitstel gezondheidsuitgaven: 20% 55-65j, 10% 65+ 

(Vl.= 4%) 

- Bereikbaarheid en beschikbaarheid; (afstand, verkeer, vervoer) 

- Verwachtingen: 1/2 Belgische en 1/3 allochtone ouderen: eerst 

professionele zorg, dan pas kinderen 

- Sociaal netwerk: (gekozen) isolement => buiten zorgsysteem 



 “ Leven met  een partner met Alzheimer? Er zijn grenzen. Het 
was niet meer houdbaar. Ik raakte helemaal uitgeput. Hij is 
uiteindelijk naar een dagverzorgingscentrum 
gegaan.”  (Jeannine, 80 jaar) 

• Psychisch welbevinden 
• Depressieve / angst klachten:  

  14% 65+ => 20% 85+   

• 30% geheugenklachten 

• 16.000 dementeren, grotendeels thuis  

Zware belasting voor inwonende familie, 

partner 

• Ondersteuning = rol voor professionelen 

maar hoge drempel 
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©JefBoes 



• Woonsituatie 
• Comfort = vaak ondermaats 

(basiscomfort) 

• 1/3 = private huurder ; huurlast weegt 

(zeer) zwaar door op budget (>< 

eigenaar, sociaal huurder) 

• Aangepast wonen ouderen 

• Rusthuizen en WZC: 16.000 bedden 

(>10% 65+ >< Vl.<5%) 

• Serviceflats: weinig aanbod, (te) duur 

• Alternatieve woonvormen: groeiende 

interesse, grote hinderpaal 
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Eén van de grootste problemen, om de mensen thuis te 
houden, is dat er een tussenkomst zou moeten zijn voor de 
aanpassing van woningen (Fernand, 74j.) 

• Leefomgeving:  

• Positieve contacten, 

gehechtheid aan buurt  

• Risico’s: vervreemding, 

geen aansluiting (meer) 

met buitenwereld 

©JefBoes 



• Participatie en sociaal netwerk 
• Netwerk van vrienden en kennissen,  

(schoon)kinderen en buren 

• 30% sociaal geïsoleerd (klein netwerk + 

eenzaam) 

• Risicofactoren eenzaamheid: leeftijd – vrouwen - 

laag inkomen (3 x meer) 

• Verenigingsleven: 8% actief; 85% nooit lid 

geweest 

• Vrijwilligerswerk: 17% actief 16% bereid  
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Bron KBS 

“… ook al is het een kleinigheid , ge weet niet tot wie u 
wenden. Ge moet uw plan trekken.  Het zijn geen catastrofen 
maar ik zat echt wel in moeilijkheden. Het is heel lastig als ge 
er alleen voor staat.” (Ernestine, 84j.) 

• Mantelzorg:   

• Familie (partner, kinderen – vaak verderaf);  

• Buren en vrienden = belangrijke plaatsvervangers 
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Speerpunten   

• 3 insteken 
1. Buurtgericht werken: visie en aanpak 

2. Invulling woonzorgaanbod 

3. Transversale succesfactoren  

• Leeswijzer  
• Per item : context - situatie - motivatie 

• Benchmarking Antwerpen 

• Actiepunten (T=40) 
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Actiepunt x  Omkadering en zorgondersteuning in woonzorgwoningen mogelijk maken en clusteren in een 

erkende groep van assistentiewoningen 

Wat  Woonzorgwoningen in een wijk of woonzorgzone samenbrengen in een samenwerkingsverband 

zodat voldaan kan worden aan Vlaamse kwaliteitsvereisten voor assistentiewoningen, o.a. door de 

organisatie van noodoproepen en het aanbod  

Hoe  - Zorgomkadering mogelijk maken via:  
o Projecten sociale economie    
o Flexibel aanbod van gezinszorg in collectieve woonvormen (zie actiepunt 22); 

Te betrekken partners - ondernemingen in de sociale economie  
- diensten voor gezinszorg 
- Kenniscentrum Woonzorg Brussel 



Buurtgerichte zorg 
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• Van woonzorgzone naar zorgzame wijk 

• 33 WZZ: territoriale afbakening –  planningsinstrument 

 

 

 

 

 

 

 

• Zorgzame wijk: buurt = uitgangspunt   

• Client: staat centraal, vertrekken van vertrouwde omgeving 

• Maatschappij: compactheid is troef, inzet van lokale gemeenschap 

• Zorgorganisatie: dichtbij , efficiëntie en afstemming 

 



Buurtgerichte zorg 
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• Zorgzame wijk: van concept naar praktijk 

 ZORG 
• Samenhang 

informeel –
formeel 

• Continuüm 
zorg op maat 

• Keuze minst 
ingrijpende 
zorg 

WONEN 
• Aangepaste 

woning  
• Leefbare 

omgeving 
• Variatie aan 

woonvormen (+ 
zorg) 

• Kleinschaligheid WELZIJN 
• Komt voor zorg  
• Voorkomt zorg 

Kloppend hart - LDC 

Afstemming Gemeenschappen 
en Gewest! 



Woonzorgaanbod 
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Vlaams Woonzorgdecreet 

Vlaanderen, speler naast andere 
gemeenschappen 

Wonen en leefomgeving => relatie tot gewest 

Zesde staatshervorming – toepassing in 
Brussel? 

• Brussel-specifieke invulling ! 

Achterstand woonzorgaanbod: 
inhaaloperatie ingezet 

Stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg 

Onevenwichtige spreiding, kansarme 
buurten minst bedeeld 

Relatief overaanbod rusthuizen – 
onderaanbod thuiszorg 

Tekorten sector PmH, … 

• Verdere realisatie projecten 

• Kleinschaligheid 

• Inzetten op blinde vlekken 

• Prioriteit financieel meest 
kwetsbare groepen 

• Leeftijdsonafhankeliik –
sectoroverschrijdend 

• Samenwerking in lokale 
woonzorgnetwerken 

• Globaal: context en uitgangspunten  

 



Woonzorgaanbod 

35 

• Residentiële zorg 
• Van 2 WZC (2008) naar 12 (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Weinig incentives voor multifunctionele 

campus 

• Dichtbevolkte, kansarme wijken = blinde 

vlekken 

• Opgang nieuwe woonzorgwoningen 

 

 

 
• Inschakelen in lokale 

woonzorgnetwerken 
• Heroriëntering uitbreiding 

programmatie 
• Omslag naar kleinschalige, 

alternatieve woonvormen 
• Afsprakenkader wonen-

welzijn (sociale huisvesting, 
wijkcontracten) 
 

Overprogrammatie? 
Verwacht aanbod  > 2020 

VG 1.254   (8%) 

GGC 12.673 

Cocof 5.353 

Totaal > 19.000 

Per 100 65+ 12,54 

Vlaanderen 5,72 



Woonzorgaanbod 
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• Semi- residentiële zorg 
• Essentiële schakel in zorgcontinuüm – 

ondersteuning thuiszorgsituatie 

• Realisatie hinkt achterop 

 

 

 

 

• Struikelblokken 

• Financiering, VIPA? 

• Organisatie vervoer 

• Onbekend > moeilijke doorverwijzing 

• Koppeling KV aan WZC 

 

 
• Inzetten op realisatie  
• Werken aan 

randvoorwaarden (vervoer, 
bekendmaking,…) 

• Heroriëntering 75 plaatsen 
kortverblijf  naar zorgregie 

• Realisatie 60 eenheden 
herstelverblijf  
 

Vlaams aanbod    2008 2020 

Dagverzorgingscentra 0 6 (?) 

Kortverblijf 0 3 

Herstelverblijf 0 1 



Woonzorgaanbod 
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• Lokale dienstencentra 
• Van 12 naar 18 LDC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lokale inbedding, uitvalsbasis 

buurtgerichte zorg 

• Beperkte slagkracht - hoge verwachtingen 

 

 

 

 

 
• Uitbreiding functies naar 

8 prioritaire WZZ zonder 
LDC 

• Draaischijf lokaal 
woonzorgnetwerk / 
zorgknooppunt in 
zorgzame wijk 

• Inzetten op kwaliteit en 
slagkracht basiswerking  
via samenwerking en 
soepelere 
erkenningscriteria 

 



Woonzorgaanbod 
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• Gezinszorg 
•  Aanbod stagneert, opstijgen lukt (nog) 

niet 

 

 

 

 

 

 

• Struikelblokken Vlaamse gezinszorg 

• Concurrentie met GGC & Cocof 

• Minder lokaal, flexibel, gekend, zichtbaar 

• Vinden Nederlandskundig personeel 

• Bereiken nieuwe doelgroepen  

 

 

 
• Stijging aantal uren met 50% 
• Meer flexibiliteit, naar 

multidisciplinaire wijkteams 
• Diversiteitsbeleid in de 

gezinszorg  (PmH, ECM,…) 
• Afstemming GGC en Cocof, 

via GDT en beleid  
 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2009 2010 2011 2012

Gepresteerd

Programmatie



Woonzorgaanbod 
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• Mantelzorg 
• Aanbod mantelzorgvereniging raakt 

niet tot bij Brussel MZ 

• Aandacht voor MZ uit kwetsbare 

groepen (sociaal, ECM) 

 

• Vrijwillige oppashulp 
• Groeiende interesse bij ouderen, groot  

potentieel aan vrijwilligers 

• Plaats in lokale informele netwerken? 

 

 
• Beter bereik van Brusselse 

MZ door erkende 
MZverenigingen 
 

• Oppashulp betrekken in 
projecten zorgzame buurt 
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Transversale succesfactoren 
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Transversale succesfactoren 



Transversale succesfactoren 
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• Betere zichtbaarheid van 

zorgaanbod en –systeem 
(uithangbord, gids, digitale 
communicatie, …) 

• Stimuleren 
woningaanpassing, ook 
financieel (VIPA?) 

• Actief vrijwilligersbeleid 
• Outreaching  en 

decentralisatie CAW-CGGZ 
• Organiseren vangnet in 

crisissituatie 
• Actieve zorgcoördinatie via 

lokale woonzorgcoach 
• Gedeelde zorgomkadering 

door intersectorale 
samenwerking  

 

•  Zorggebruiker  
• Geïnformeerde keuze kunnen maken 

• Kennis van / inzicht in het aanbod 

• Variatie in het aanbod 

• Voorkomen van zorg 

• Sensibilisering en preventie; aangepast wonen 

• Inzetten op welzijn en sociale activering 

• Waardigheid van de cliënt staat 

centraal  

• Inspraak van cliënt  in al zijn diversiteit 

• Respect voor taal- en cultuurverschillen  

• Veiligheid en zekerheid   

• Beschikbare en oproepbare zorg 

• Zorggarantie en –continuïteit   

 

 

 

 

 

 



Transversale succesfactoren 
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• Informele zorgnetwerken 

integreren in buurtgerichte 
zorg 

• Versterken expertise 
mantelzorgondersteuning 

• Actieve stap naar 
mantelzorger door  
professionele 
zorgverstrekker   

 

• Informele / mantelzorg 
• Potentieel juist aanboren 

• Vertrouwd netwerk = kracht 

• Handelingsbereidheid benutten 

• Inzicht in wensen en mogelijkheden  

• Erkenning en ondersteuning 

mantelzorger 

• Kwetsbare oudere => kwetsbare MZ 

• Overschatting draagkracht 

• Ondersteuning op maat / in buurt van MZ 

• Complementair met professionele zorg 

 

 

 

 

 

 

 



Transversale succesfactoren 
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• Lokaal formeel 

woonzorgnetwerk in elke 
woonzorgzone 

• Bovenlokaal instrumentarium 
en back-office  (registratie & 
monitoring) 

• Intervisie, 
(taal)ondersteuning, 
basiswerkers 

• Kwaliteits- en 
diversiteitsbeleid in 
voorzieningen 

 

• Zorgprofessional  
• Samenwerken, samenwerken, 

samenwerken! 

• Lokaal netwerk van professionals – diensten 

en zorg 

• Regionale afspraken    

• Meten is weten, informatie en registratie  

• Welzijn van de professional 

• Veranderende context 

• Toenemende druk 

• Onwelzijn professional > onwelzijn cliënt 

 

 

 

•   

 

 

 

 

 

 

 



Deel III 

• Niveau 1 

• Niveau 2 

• Niveau 3 
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Korte reflecties partners 
woonzorgoverleg 

BWR 

Home-Info 

Huis voor Gezondheid 

Seniorencentrum 



Deel IV 

• Niveau 1 

• Niveau 2 

• Niveau 3 
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Hoe nu verder? 



Met dank aan 
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