
 

Voorstelling Aksent vzw   

 

In 2002 werd Aksent opgericht als project van EVA vzw 
(Emancipatie Via Arbeid). Al van bij de start had het project twee 
centrale doelstellingen.  

 

Enerzijds wou men een laagdrempelige voorziening creëren die antwoor-
den kon bieden op zorgvragen van ouderen en zorgbehoevenden  uit de 
buurt, met specifieke aandacht voor hulpverlening aan huis en het bieden 
van ontmoetingsplekken. Daarnaast wou men, net als eerder gerealiseerde 
projecten van EVA vzw, het gedachtegoed van de solidaire economie uit-
dragen door het ontwikkelen van arbeidsplekken voor kansengroepen uit 
de buurt; zodat zij na het traject dat ze doorlopen bij Aksent, kunnen door-
stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De werking van Aksent werd inge-
bed in een prioritaire woonzorgzone, namelijk de Brabantwijk die zich uit-
strekt over de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node.  

Aksent vzw ontwikkelde zich als een lokaal dienstencentrum en kreeg hier-
voor een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie. Tevens werd er een dienst aanvullende thuishulp uitge-
bouwd die hulp aan huis biedt aan ouderen en zorgbehoevenden. Door-
heen de jaren versterkte Aksent zijn werking in de buurt en werd er nauw 
samengewerkt met verschillende lokale actoren, wat resulteerde in nieuwe 
projecten, zoals het Maison Biloba Huis. Samen met EVA vzw  en Maison 
Médicale du Nord ligt  Aksent vzw  aan de basis van dit  woonproject in 
Schaarbeek, dat als doel heeft een solidaire leefomgeving te creëren voor 
senioren te midden van de Schaarbeekse Brabantwijk. Er zal een gebou-
wencomplex  in de Groenstraat 104 te 1030 Schaarbeek gerenoveerd wor-
den tot 15 woongelegenheden voor senioren, met een solidaire leefruimte 
en een onthaalruimte.   

De werking  van het dienstencentrum in Schaarbeek  bevindt zich in een 
pand in de Liedtsstraat 27-29 te Schaarbeek. Dit pand kon aangekocht wor-
den in 2005 dankzij middelen van het Vlaams Brusselfonds en met de steun 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  Momenteel wordt deze locatie 
gerenoveerd tot een meer aangepaste infrastructuur voor het dienstencen-
trum, inclusief een “upgrade” naar een LDC plus.  

De toegankelijkheid van het dienstencentrum zal verbeterd worden en het 
LDC wordt uitgebreid met polyvalente  zorgruimtes en een aangepaste bad-
kamer.  Aksent kan voor deze  renovaties rekenen op investeringsmiddelen  
van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenhe-
den,  Het Vlaams Brusselfonds en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
Samen met Eva vzw en de Community Landtrust wordt er op deze locatie 
eveneens een kleinschalig woonzorgproject ontwikkeld, gebaseerd op een 
aantal koopappartementen voor ouderen, die in een zorgzame omgeving 
wensen te wonen.   

 

In Evere 

In 2009 startte Aksent vzw met de 
werking van een nieuw Lokaal dien-
stencentrum in de wijk Vrede in Eve-
re.  In een voormalig klooster op de 
site van het Woonzorgcentrum Sint-
Jozef kreeg Aksent vzw een tijdelijk 
onderkomen. De  opstart van het 
dienstencentrum kadert in het mas-
terplan Woonzorg Brussel, waarin 
Evere wordt aangeduid als prioritaire 
woonzorgzone 

In Evere is  Aksent vzw samen met 
het woon-en zorgcentrum Sint-Jozef 
en een privépartner betrokken bij  de 
bouw van een nieuwe woonzorgcam-
pus, op de site van het woon-en zorg-
centrum.  Dit project wordt nader 
toegelicht in bijgevoegde voorstel-
lingstekst. 
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LDC Aksent Evere 

Vredeplein 13  

1140 Evere 

LDC Aksent Schaarbeek 

Gallaitstraat 86, bus 24  

1030 Schaarbeek 
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