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Voorwoord 
 
Wanneer een werking nieuw mag beginnen, geeft dit meestal een ongelooflijke drive aan de opstarters. Het is bij het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel niet anders. 
Met een ontzettend groot enthousiasme wordt de werking uitgebouwd, vertrekkend van al het voorbereidend werk dat door de 
verschillende werkgroepen en de strategisch woonzorgplanner al is uitgevoerd. Dit reikt de nodige elementen aan om de grote lijnen van 
VZW Kenniscentrum Woonzorg Brussel uit te zetten. Onder het waakzaam oog van de raad van bestuur voor de organisatorische aspecten 
en van de stuurgroep ‘Woonzorg Brussel’ voor de inhoudelijke items, worden de taken en opdrachten uitgetekend en bijgesteld. De 
ambitie ligt hoog. Acht woonzorgprojecten conceptueel uitwerken en uitvoerklaar maken, een zorgstrategische planning opstellen en een 
planmatig draaiboek rond opleiding en tewerkstelling uitschrijven, vraagt een kordate, voluntaristische en efficiënte aanpak. Het team is 
daar voluit voor gegaan en met succes. 
Het Kenniscentrum krijgt aanvankelijk af te rekenen met achterdocht en argwaan bij de partners in de sector. Nieuw is mooi maar ook 
bedreigend. Omzichtig te werk gaan en stilaan vertrouwen opbouwen, is de boodschap. Op het einde van het jaar kan terug gekeken 
worden op een haast foutloos parcours. Het Kenniscentrum heeft zijn plaats weten te veroveren en de nodige partnerschappen 
opgebouwd. De meerwaarde is stilaan voor iedereen duidelijk.  
De relaties met de overheden zijn van in het begin bevredigend, ook al kost het heel wat tijd en moeite om tot een door alle partijen 
aanvaarde beheersovereenkomst te komen. Ook hier heeft een procesmatige aanpak zijn nut bewezen. Het resulteert in een goedkeuring 
van het subsidiedossier door de VGC en een extra subsidie vanuit het Vlaams Brusselfonds voor de inbedding van de strategisch 
woonzorgplanner in het Kenniscentrum.  
De werking staat op de rails. Het komt er op aan verder te sporen richting een goed uitgebouwd Brussels woonzorgbeleid, zodat de senior 
die nood heeft aan ondersteuning en zorg deze ook op een vlotte wijze kan bekomen. Het nieuwe woonzorgdecreet zal daarbij een goede 
leidraad zijn, de ouderen en mantelzorgers het juiste klankbord, de actoren op het terrein de voornaamste partners, de beleidsmakers de 
belangrijkste facilitators, de raad van bestuur een sterke houvast en de medewerkers de gedegen uitvoerders. Het kan haast niet meer 
stuk. 
Met een sterk vertrouwen in 2009, 
 
Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW 
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1. Historiek van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

1.1. Een conceptnota als opstart 

Tijdens de vorige legislatuur heeft de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Hoofdstedelijke Aangelegenheden, de VZW 
Seniorencentrum de opdracht gegeven, om een studie te maken met betrekking tot de woonsituatie van de Vlaamse bejaarde in Brussel 
en daarbij een advies te geven inzake de maatregelen die nodig zijn om deze situatie te verbeteren. De opdracht heeft geresulteerd in de 
“Conceptnota – Een Vlaams Woon- en Zorgcentrum in Brussel”, die eind 2004 aan de opdrachtgever is voorgelegd. 

In de Conceptnota luidt het centrale adagium: ‘stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’. De nadruk wordt er gelegd op het langer 
zelfstandig thuis wonen van senioren en de versterking van de thuiszorg. Parallel hiermee dient er ook te worden geïnvesteerd in de uit- 
en opbouw van rust- en verzorgingstehuizen, van aangepaste woongelegenheden voor ouderen, van dagverzorgingscentra, van centra 
voor kortverblijf en herstelverblijf. 
Tevens geeft de nota op basis van een aantal parameters aan in welke Brusselse wijken best eerst wordt geïnvesteerd in de uitbouw van 
woonzorgprojecten. 

Het is op dat moment ook duidelijk dat enkel een gericht en aanvullend inzetten van middelen uit het Vlaams Brusselfonds, de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), en het 
Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid een substantiële bijdrage kan leveren aan de uitbreiding van het zorgaanbod voor senioren 
in Brussel. Dat wordt ook bevestigd in de Beleidsnota ‘2004 – 2009 Brussel’ van Minister Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, die voor de uitbouw van het woonzorgconcept de Conceptnota als startpunt neemt. 

1.2. De operationalisering in een woonzorgplanning  

Op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel wordt op 2 juni 2006 BVBA Karad aangesteld als strategisch woonzorgplanner 
voor de operationalisering van de prioritaire woonzorgzones te Brussel. De strategisch woonzorgplanner heeft als taak de Conceptnota te 
vertalen in een operationeel Masterplan Woonzorg Brussel.  
 
De opdracht wordt bij aanvang als volgt omschreven: 

o het opsporen van mogelijke initiatiefnemers en privépartners; 
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o het stimuleren van synergieën binnen een woonzorgzone, met het oog op een gecoördineerd netwerk van bestaande diensten en 
voorzieningen voor thuiszorg en residentiële zorg, in samenwerking met de dienstencentra, de gemeenschapscentra, de diensten 
sociaal vervoer, de buurtconciërges, enz.; 

o het uittekenen van de werking van een woonzorgzone en het zorgkruispunt met aandacht voor de juridische structuur, de 
desbetreffende decreten en regelgeving, de financiering en de samenwerkingsovereenkomsten met de partners; 

o het definiëren en invullen van de infrastructurele lacunes in de woonzorgzone, met inbegrip van het zoeken naar de benodigde 
infrastructuur, de financiering voor het verwerven en het initiëren van de bouwdossiers.  

Met de woonzorgplanner wordt de volgende werkwijze afgesproken, die bestaat uit vier opeenvolgende stappen: 
o het uitwerken van een pilootmodel: concretisering van de woonzorgzones – interne inventaris; 
o de externe adviezen en inventaris van mogelijke vormen van samenwerking en synergieën; 
o het onderzoeken van diverse in aanmerking komende projecten of projectlocaties; 
o de ontwikkeling van de geselecteerde projecten en dit voor expliciet prioritair gestelde zones. 

 
De eerste drie stappen vinden hun neerslag in het Masterplan Woonzorg Brussel, opgesteld door de strategisch woonzorgplanner. Dit 
Masterplan wordt door de ‘Stuurgroep Woonzorg Brussel’1 onderschreven en op 23 november 2007 wordt het door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd. 
 
In 2008 bestaat de hoofdopdracht van de strategisch woonzorgplanner erin om de projecten aangegeven in het Masterplan Woonzorg 
Brussel tot ontwikkeling te brengen, daarbij inhoudelijk ondersteund door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. 
Vermits deze opdracht bij het einde van de aanstellingstermijn van de strategisch woonzorgplanner niet is afgerond, en het duidelijk is 
dat de strategische woonzorgplanning zeker de eerstvolgende jaren nog noodzakelijk is om de geplande woonzorgprojecten in Brussel te 
kunnen realiseren, wordt deze opdracht vanaf 16 september 2008 ingebed in het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. 

                                                 
1 De ‘Stuurgroep Woonzorg Brussel’ bestaat, naast een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en een vertegenwoordiger van de Cel 
Coördinatie Brussel, ook uit een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, vertegenwoordigers van het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin (waaronder het VIPA), vertegenwoordigers van het VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, vertegenwoordigers van de Directie Welzijn en 
Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigers van de VZW Seniorencentrum, vertegenwoordigers van de VZW Brusselse Welzijns- 
en Gezondheidsraad en de Vlaamse gezondheidscoördinator voor Brussel. 
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1.3. De oprichting van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
De opstart van Kenniscentrum Woonzorg Brussel is een gevolg van de uitwerking van het Masterplan Woonzorg Brussel.  
 
De planning voor de ontwikkeling van de woonzorgzones is bijzonder ambitieus. In een tijdsbestek van twee jaar wordt daadwerkelijk met 
de ontwikkeling van de eerste acht zones gestart; voor de realisatie wordt op maximaal vijf jaar gerekend.  
Parallel hieraan worden de projecten in de andere zones voorbereid. 
Het is dan ook belangrijk dat de knowhow die wordt opgebouwd bij de concretisering van de verschillende woonzorgprojecten, niet 
verloren gaat. Ze dient te worden samengebracht om nieuwe initiatieven te vergemakkelijken en niet te hervallen in voordien gemaakte 
fouten.  
Deze kennis bundelen, gebeurt best in een kenniscentrum dat zich zowel op de woon- als op de zorgaspecten toelegt. Beide elementen 
zijn in dit opzet immers conceptueel onafscheidelijk met elkaar verbonden.  
 
Het is de ambitie gelijktijdig op verschillende vlakken te werken en bakens uit te zetten zodat het Nederlandstalig zorgaanbod te Brussel 
voor bejaarden en andere zorgbehoevenden op enkele jaren tijd een inhaaloperatie kan waarmaken.  
 
Daartoe kan het Kenniscentrum volgende opdrachten uitvoeren: 

o studiecentrum en gegevensbank: het verzamelen van bestaande informatie die de ontwikkeling van de woonzorgzones vooruit 
helpt; stimulerend en faciliterend onderzoekswerk (laten) uitvoeren; de noodzakelijke informatie naar het werkveld ontsluiten. 

o denktank in de zorgvernieuwing: het prikkelen van de bestaande partners in de ouderenzorg, de thuiszorg, het sociaal vervoer, de 
klusjesdiensten e.d. om zich regelmatig te bevragen, te evalueren en te heroriënteren en reflectie omtrent zorgvernieuwing op 
gang brengen. 

o stimulator van nieuwe ontwikkelingen inzake wonen en zorg: het uitwerken van een aantal woon- en zorg-experimenten; de 
wetenschappelijke onderbouw van deze experimenten verzorgen; het installeren van nieuwe woonzorgvormen of zorgcircuits. 

o specifieke adviezen verschaffen inzake wonen: garant staan dat de projecten voldoen aan de vereisten van levensloopbestendig 
wonen; in samenwerking met het toegankelijkheidsbureau ‘bouwkundig’ advies afleveren; via welgerichte campagnes 
levensloopbestendig wonen stimuleren en aanmoedigen; adviesverstrekking betreffende VIPA en andere subsidiekanalen. 

o netwerk en ankerpunt voor verschillende disciplines: acties opzetten om het werkveld beter te laten samenwerken; 
verbetervoorstellen doen, inhoudelijk trefpunt zijn voor de verschillende disciplines en de overkoepelende structuren. 

 11 



o opleiding en rekrutering: het samen met de onderwijsinstellingen en de opleidingspartners een strategie uittekenen opdat het 
nodige personeel ter beschikking is; nadenken over stimulansen zodat zorgverstrekkers in Brussel komen en blijven werken;  
bijscholingsprogramma’s (laten) opzetten.  

o signaleren, rapporteren en katalyseren: spreekbuis zijn naar de overheid; informeren en rapporteren naar het werkveld; 
informatie verschaffen aan de media; katalysator zijn naar andere doelgroepen en andere zorgterreinen; mogelijke initiatiefnemers 
informeren. 

De realisatie van dit kenniscentrum wordt toevertrouwd aan VZW De Overmolen, een projectontwikkelingsorganisatie die in Brussel 
reeds verschillende verenigingen vorm gaf. Deze slaagt erin om op 4 maanden tijd dit opzet te realiseren. 

Op 18 februari 2008 wordt de nieuwe vereniging zonder winstoogmerk Kenniscentrum Woonzorg Brussel opgericht. De operationele 
verzelfstandiging van de vereniging – en de daarmee gepaard gaande loskoppeling van VZW De Overmolen – is een feit op 1 april 2008. 
Het personeel wordt overgedragen naar de payroll van de nieuwe VZW Kenniscentrum Woonzorg Brussel. De organisatie krijgt een 
onderkomen in de Marollen, Sint-Gisleinsstraat 44 te Brussel. Dit is een tijdelijke locatie. Waar nu de burelen gehuisvest zijn, komt op 
termijn een dagverzorgingscentrum met daarboven een aantal woningen voor zorgbehoevende ouderen. In 2009 zal worden uitgekeken 
naar een definitieve huisvesting. 

Medio 2008 wordt met de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en met het VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn verschillende malen 
overleg gepleegd en onderhandeld om te komen tot een door alle partijen aanvaardbare beheersovereenkomst. In deze 
beheersovereenkomst worden de werkdoelstellingen van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel die aanvankelijk waren opgedeeld in 7 
onderscheiden items geclusterd tot 3 grote functies: een kennisfunctie, een begeleidings- en ondersteunende functie en een stimulerende 
functie. Voor elk van deze drie functies worden voor de werkingsjaren 2008 en 2009 in samenspraak met de overheid de concrete taken 
en werkdoelen opgelijst. (zie http://www.woonzorgbrussel.be/node/51). Voor 2008 ligt de klemtoon op de opmaak van een algemeen 
zorgstrategisch koepelplan, met bijzondere aandacht voor de prioritaire woonzorgzones. 
 
In september wordt ook de opdracht van strategisch woonzorgplanner aan het kenniscentrum toevertrouwd (zie punt 1.2.).  
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2. Functies en opdrachten van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel – werkjaar 2008  

2.1. Kennisfunctie 

2.1.1.  Kennis vergaren 
Een kenniscentrum dat zich rond een nieuw thema ontwikkelt, is het aan zichzelf verplicht om zich volop in te werken in de verschillende 
deelthema’s die op woonzorg betrekking hebben. Daarom worden taakafspraken gemaakt: enkelen leggen zich toe op de woonaspecten, 
anderen focussen op de zorgaspecten. Er worden heel wat boeken, studiewerken en verhandelingen verzameld, gelezen en 
geanalyseerd. Een bibliotheek wordt opgestart. 
 
Ruimtes, veranderingen in ruimtes en mensen in hun dagelijkse omgeving, kunnen in het algemeen kunnen beter met beeld dan met 
woorden worden weergeven. Daarom wordt beeldmateriaal verzameld, foto’s gemaakt, filmpjes opgezocht. 
Het kenniscentrum documenteert de nieuwe projecten die in de maak zijn, maar volgt ook het proces van afbraak tot heropbouw van het 
eerste woonzorgproject in Hoog-Molenbeek op. 
De foto’s hebben enerzijds een aanvullende functie bij de plannen, de website en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan. Anderzijds 
hebben ze ook een documenterende functie en kan er aan gedacht worden om in de toekomst een beeldbank aan te leggen zodat ook 
latere generaties inzicht kunnen hebben in de veranderingsprocessen die er nu gaande zijn en in de toekomst. 
 
De prioritaire woonzorgzones worden onder de loep genomen: de socio-demografische gegevens worden verzameld, de bestaande 
diensten en voorzieningen in kaart gebracht, de kansindicatoren geanalyseerd, de mogelijke partners opgelijst, de potentiële 
initiatiefnemers bevraagd,… 
 
Er worden gelijkaardige projecten opgezocht of bezocht, studiedagen bijgewoond, de wetgeving en reglementeringen worden 
doorgenomen, adviezen gelezen, experten geconsulteerd, nieuwe methodologieën opgespoord en onderzocht naar toepasbaarheid, 
nieuwe hulpmiddelen geïnventariseerd. 
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Werkbezoeken vinden plaats aan verschillende dagverzorgingscentra en rusthuizen, aan nursing units, aan dagcentra voor personen 
met een handicap, aan diensten voor dementerenden, aan domoticabeurzen, aan de Brailleliga, aan het expertisecentrum 
Toegankelijkheid ENTER vzw, aan het Toegankelijkheidsbureau, aan de afdeling sociale agogiek en de afdeling gerontologie van de VUB, 
aan een project kangoeroewonen en vernieuwende woonvormen. 
 
Ad hoc-werkgroepen worden gevraagd om bepaalde items uit te klaren: het concept geïntegreerd wonen, de categorisering van 
levensloopbestendige woningen, de opvang van zwaar zorgbehoevende personen met een handicap in een Brusselse context, de opstart 
van een afdeling woonzorg binnen een sociaal verhuurkantoor, de visie omtrent de werking van een zorgknooppunt en de aanpak van de 
uitbreiding van opleidings- en tewerkstellingskansen in de zorgsector. Het levert veel bruikbaar materiaal dat ook in andere projecten kan 
worden toegepast en het maakt dat verschillende sectoren zich bij de uitbouw van de woonzorgzones betrokken voelen. 
 
Twee adviseringsopdrachten aan externe partners worden als casestudy uitgewerkt. Het doel is de opgedane kennis eens in praktijk te 
brengen en te evalueren hoe goed men zich de materie al eigen heeft gemaakt. 
 
Met de afdeling sociale agogiek van de VUB wordt in een partnership rond wetenschappelijke ondersteuning afgesloten. Deze 
universitaire afdeling heeft de afgelopen jaren het ouderenbehoeftenonderzoek in Vlaanderen gestalte gegeven en start dat ook op in 
Brussel. Het kenniscentrum wordt in Brussel mee opgenomen in de stuurgroep. Elke twee maanden komen Prof. Dr. Dominique Verté, 
drie assistenten en drie medewerkers van het kenniscentrum samen in een reflectiegroep. Er wordt ingezoomd op de resultaten van het 
ouderenbehoeftenonderzoek in Vlaanderen en wat dit kan betekenen voor Brussel, een aanzet gegeven voor de opstart van een actieplan 
levensloopbestendig wonen, nagedacht over het betrekken van ouderen en buurtbewoners bij de uitbouw van de woonzorgzones.  
 

2.1.2.  Kennis ontsluiten 
Niet alleen kennis opdoen, maar deze kennis verspreiden en aan de man brengen is één van de opdrachten van het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel. Dit gebeurt op verschillende manieren.  
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2.1.2.1. Website 
 
Eén van de centrale opdrachten voor het Kenniscentrum Woonzorg Brussel in 2008 als informatiebemiddelaar betreft de ontwikkeling van 
een website. Er wordt gekozen voor een website van het type portaalsite, waar alle aspecten van wonen en zorg in Brussel een plaats 
krijgen. Ook een uitgebreide voorstelling en omschrijving van de verschillende projecten wordt opgenomen.  
 
De bedoeling van de website is om professionals uit aanverwante sectoren alsook andere geïnteresseerden te informeren over het 
concept Woonzorg Brussel. De website bevat dan ook een zeer groot aanbod aan informatie, maar heeft tegelijk de ambitie om 
overzichtelijk en gestructureerd te zijn. In principe zou elke bezoeker in staat moeten zijn om de gezochte informatie binnen de kortste 
tijd terug te vinden. Daarom is ook een zoekfunctie voorhanden. 
 
Een onderdeel van de website is het kennisplein. Op dit plein is informatie te vinden over de woonzorgzones, zorg, wonen, ouderen en 
personen met een handicap in Brussel. Zo vind je bvb. onder het thema ‘wonen’ uitleg over levensloopbestendig wonen, over toegankelijk 
wonen, over wonen met ondersteuning, over aanleunwoningen, over vernieuwende wooninitiatieven zoals kangoeroewonen en 
groepswonen, en over domotica. Het spreekt vanzelf dat wanneer verder onderzoek nieuwe elementen, bevindingen of ontwikkelingen 
aan het licht brengt, deze telkens zullen worden toegevoegd aan de website. 
 
Tevens wordt gewerkt aan een aparte subsite over het project opleiding en tewerkstelling. Deze bevat meer informatie over het extra 
opleidingsparcours voor Nederlandskundige polyvalent verzorgenden. Hierop zal informatie kenbaar gemaakt worden over de opleidingen 
voor andere profielen die in de toekomst zullen worden georganiseerd. Er worden ook afspraken gemaakt met de toekomstige werkgevers 
binnen Woonzorg Brussel, dat in 2009 alle vacatures via deze site zullen bekendgemaakt worden.  
 
Er worden belangrijke inspanningen gedaan naar toegankelijkheid van de website, namelijk het structureren van de informatie in een 
overzichtelijk kennisplein, het toevoegen van een zoekfunctie, de mogelijkheid om de teksten in verschillende lettertypes te raadplegen. 
In het jaar 2009 zullen de nodige stappen worden gezet voor het verkrijgen een ‘Any Surfer’ label.  
 
De website is sinds eind november 2008 operationeel en wordt voorgesteld tijdens de tweedaagse conferentie van het Kenniscentrum 
op 27 en 28 november 2008.  
 
De website is te consulteren op het adres: www.woonzorgbrussel.be. 
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2.1.2.2. Voordrachten 
 
Een ander aspect van het Kenniscentrum als informatiebemiddelaar betreft het organiseren van frequente informatiemomenten.  
 
Deze informatiemomenten bestaan enerzijds uit het informeren van partners omtrent sectorspecifieke regelgevingen. Zo wordt op 
vraag van de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra de moeilijke VIPA-reglementering uitgepluisd en wordt op 17 augustus 2008 een 
voordracht georganiseerd over de mogelijkheden die er bestaan voor de lokale dienstencentra om infrastructuursubsidies te verkrijgen bij 
het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).  
 
Er wordt verschillende keren een presentatie gegeven over het concept Woonzorg in Brussel en een stand van zaken van de 
verschillende projecten.  
Dit gebeurde op:  

o 28 mei 2008 tijdens de Algemene Vergadering van het Seniorencentrum; 
o 11 september 2008 tijdens de vergadering van de Ouderenraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;  
o 24 september 2008 tijdens de BOD stuurgroep;  
o 23 november 2008 tijdens een infonamiddag georganiseerd door Ferubel, ten behoeve van Brusselse rusthuisdirecteurs;  
o 27 november 2008 tijdens de tweedaagse conferentie, georganiseerd door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel; en 
o 4 december 2008 tijdens een communicatiemoment over de herpositionering en uitbreiding van de lokale dienstencentra in 

Brussel.  
 

2.1.2.3. Informatieve vragen van externen 
 
Op vraag van verschillende partners worden specifieke thema’s die betrekking hebben op de uitbouw van een woonzorgzone onderzocht. 
 
In de beginperiode dacht het Kenniscentrum Woonzorg Brussel eraan om zelf een sociaal verhuurkantoor op te richten. Rond dezelfde 
periode speelt ook EVA VZW met dat idee. Om een inzicht te krijgen in de erkenningsvoorwaarden en subsidiëring van woningen heeft het 
Kenniscentrum alle ordonnanties op dat gebied nagepluisd en samengevat.  
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Voor het beheer van de binnen een woonzorgproject ontwikkelde woningen, wordt samen gewerkt met een sociaal verhuurkantoor. 
Sociale huurwoningen die dienen gerenoveerd of waarvan de gevel dient opgeknapt, moeten niet aan dezelfde eisen voldoen als 
particuliere woningen als ze premies willen ontvangen. Het Kenniscentrum heeft een oplijsting gemaakt waarvoor precies premies 
kunnen worden bekomen en wat de bedragen zijn: renovatiepremie, premie voor gevelverfraaiing en energiepremies.  
 
Vragen omtrent kleinschalige woonvormen en vooral betreffende kangoeroewonen worden meermaals gesteld.  
De roep om kleinschalige woonvormen wordt 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 onderzoekt op welke 
manier het mogelijk wordt om meer kleinschalige woonvormen in Brussel te creëren. Verder neemt ze ook vernieuwende woonvormen 
onder de loep in België en daarbuiten. 
Een voorbeeld van zo’n vernieuwende woonvorm, is kangoeroewonen. Het concept ‘kangoeroewonen’ is een woonvorm die steeds meer 
bekendheid begint te krijgen. Het concept komt overgewaaid uit de Scandinavische landen, maar er wordt in België mee 
geëxperimenteerd. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel krijgt in 2008 dan ook meerdere vragen van Vlaamse Brusselaars die aan 
kangoeroewonen willen doen. Zo is er een jong koppel geïnteresseerd en vragen ze zich af waar ze terecht kunnen bij het vinden van een 
senior die het gelijkvloers van hun woning zou kunnen betrekken. Iemand anders wil het gelijkvloers van zijn woning als 
kangoeroewoning aanbieden maar weet niet hoe de wetgeving precies geregeld is. Het Kenniscentrum heeft toen bestaande projecten in 
binnen en buitenland onderzocht en de wetgeving nagekeken zowel in Vlaanderen, Wallonië, Brussel als Nederland. In het Brussels 
gewest is er nog helemaal niets geregeld, ook al bestaan er al enkele initiatieven rond kangoeroewonen, bvb. bij het Regionaal 
Integratiecentrum Foyer of bij vzw ’t Stad-huis. 
 

2.1.2.4. Studietweedaagse ‘Zilver is goud. Ouderen aan het woord over hun wensen en behoeften’  
 
Op 27 en 28 november 2008 profileert het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zich voor de eerste keer naar het grote publiek met een 
tweedaags communicatie- en studiemoment. Deze studietweedaagse met als titel ‘Zilver is goud. Ouderen aan het woord over hun 
wensen en behoeften.’ richt zich enerzijds tot professionals uit het werkveld, maar niet in het minst ook tot gebruikers van het thuiszorg– 
en voorzieningenaanbod. De personeelsploeg stelt in de conferentiezaal van het Sint-Janshospitaal haar nieuwe werking en het concept 
Woonzorg Brussel voor. Er is plaats voor debatten, getuigenissen, sprekers en toespraken.  
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Het startschot van de tweedaagse wordt op donderdag 27 november gegeven door Annemie Van de Casteele, ondervoorzitter van het 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel.  
Zij legt de nadruk op de centrale gedachte dat de vergrijzing en verzilvering niet noodzakelijk louter als een bedreiging hoeft gezien te 
worden voor onze opgebouwde welvaart, maar dat deze een aantal unieke uitdagingen en kansen meebrengt.  
Het is vanuit deze optiek dat ervoor wordt gekozen om twee eminente senioren aan het woord te laten, die nog een zeer actieve rol in 
onze samenleving vervullen.  
 
Vooreerst krijgt Godfried Kardinaal Danneels het woord. De Kardinaal heeft het over een zoektocht naar zingeving die mensen de laatste 
jaren in toenemende mate bezighoudt. Bij ouder wordende mensen vertaalt dit zingevingsthema zich in vragen als ‘Hoe leef ik en hoe heb 
ik mijn leven tot hiertoe geleefd?’. Mensen leggen in toenemende mate de focus op wie ze zijn in plaats van op wat ze hebben. 
 
Na een korte koffiepauze is het de beurt aan Ludo Abicht. Zijn vertoog gaat in dezelfde lijn verder op wat Annemie in haar openingswoord 
heeft aangekaart, namelijk dat de vergrijzing en verzilvering van de bevolking in de eerste plaats een belangrijke overwinning is van de 
mens op de natuur.  
De steeds groeiende groep senioren moet ondanks hun toenemend aantal, kunnen blijven genieten van een aantal vanzelfsprekende 
mensenrechten, die stuk voor stuk overwinningen zijn van de lange strijd voor sociale, politieke, culturele en ethische emancipatie. Denk 
aan het recht op adequate verzorging en medische verzekering, het recht op een leefbaar pensioen waarvan het bedrag aan de stijging 
van de levensstandaard en gezondheidsindex wordt aangepast, het recht op levenslang leren en ontwikkeling en het recht op zinvolle en 
correct betaalde arbeid waarbij rekening wordt gehouden met de tijdens het leven opgedane ervaring. Naast deze rechten mogen ook een 
aantal plichten niet uit het oog verloren worden: inter- of intragenerationele solidariteit dient wederzijds en vrijwillig te zijn; ouderen zijn 
gelijkwaardige partners in de zorg en dienen ook als dusdanig aangesproken en beschouwd te worden.  
Daarnaast, zo stelt Ludo Abicht, vormen ouderen een snel groeiend percentage van de beter geïnformeerde kiezers die niet te paaien zijn 
met loze beloftes en gratis krentenkoeken. 
Naast onvermijdelijke rechten en plichten komen mogelijkheden, veranderingen en kansen aan bod:  

o de kans om meer uit het leven te halen en dus om vaker van job te veranderen en ook meer relaties en vriendschappen te 
beleven.  

o de kans om langer te werken met een verhoging van de pensioenleeftijd als gevolg of de kans een tweede studie te starten.  
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o nieuwe houdingen tegenover de dood, waarbij een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de biologische en de sociale dood, 
wat de afscheiding van alle contacten betekent. Mensen dienen zich bewust te zijn van hun recht op waardig sterven, of zij hier nu 
wensen van gebruik te maken of niet. 

 
Minister Bert Anciaux, bevoegd voor Brussel en pleitbezorger van de woonzorgzones, verontschuldigt zich op het laatste moment, maar 
zijn adjunct-kabinetchef, Lieven Boelaert, neemt de honneurs waar en trekt het namiddaggedeelte op gang. Hij haalt tien goede redenen 
aan voor de senior om in Brussel te (komen) wonen (cultureel aanbod, uitgebreid openbaar vervoernetwerk, nabijheid van diensten en 
handelszaken, mogelijkheden tot zinvolle tijdsbesteding, enz.) en geeft een aanzet voor de concrete voorstelling van Woonzorg Brussel, 
die aansluitend gegeven wordt door Herwig Teugels (directeur van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel) en Kris Lombaert (strategisch 
woonzorgplanner voor Brussel). Zij lichten het concept van de Brusselse woonzorgzones grondig toe en sluiten hun presentatie af met een 
voorstelling van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel als back-office voor de verschillende projecten. 
 
Aansluitend op dit theoretisch luik is er - om de dag af te sluiten - ruimte voor debat over ouder worden in Brussel met 
beleidsverantwoordelijken en sleutelfiguren uit de sector.  
Volgende personen komen aan zet: Minister Brigitte Grouwels, bevoegd voor het welzijnsbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie; Els Pauwels, coördinator van de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra; Dokter Caroline Verlinde, coördinator 
van het Project Gezondheidszorg Brussel; Mathieu Martens, directeur van het Woon- en zorgcentrum Mater Dei in Heikruis en Patricia Van 
de Vyver, directeur voor de zorgregio Brussel, Halle, Vilvoorde bij Familiehulp. Het geheel wordt in goede banen geleid door Hugo Weckx. 
Elke deelnemer krijgt enkele minuten de tijd om zich voor te stellen en de concrete noden en knelpunten in zijn specifiek deelgebied te 
duiden. Vervolgens worden door de moderator enkele kritische vragen en stellingen op het panel afgevuurd die leiden tot een vruchtbaar 
debat om de dag mee af te sluiten. Een greep uit de vragen:  

o er is meer dan genoeg gestudeerd, nu is het tijd voor actie! Welke zijn de grootste noden van de zorgbehoevende Nederlandstalige 
in Brussel? 

o de aanvullende thuiszorg in Vlaanderen is veel beter ontwikkeld dan in Brussel. Zou deze niet meer prioriteit moeten genieten dan 
de uitbouw van residentiële voorzieningen?  

o is het wel nuttig om in deze huidige constellatie van beperkte investeringsmiddelen geld te investeren in overlegstructuren, welke 
dan niet ten goede kunnen komen aan concrete initiatieven op het terrein?  
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o slechts een beperkt aantal van de bicommunautaire voorzieningen zijn effectief onthaalvriendelijk voor Nederlandstaligen. Zou het 
dan ook niet veel beter zijn institutioneel de bicommunautaire instellingen af te schaffen en de middelen over te dragen aan VGC 
en COCOF? 

 
Op vrijdag 28 november worden de deelnemers na de koffie verwelkomd door de heer Steven Vanackere, Minister van welzijn in de 
Vlaamse Regering. Hij komt het nieuwe woonzorgdecreet voorstellen dat in het Vlaams parlement ter bespreking zal worden voorgelegd.  
In het nieuwe decreet wordt een opening gecreëerd om in te spelen op de specifieke Brusselse situatie. Belangrijk in het nieuwe decreet 
is eveneens de aandacht voor een aantal innovatieve zorgvormen (opvang in gastgezinnen, kortverblijf, nachtopvang, herstelverblijf). 
Hiermee tracht men de ontschotting tussen residentiële en ambulante zorg te verwezenlijken. Een extra inspanning naar de 
betaalbaarheid wordt geleverd door de invoering van de maximumfactuur voor niet-medische zorg.  
 
Meteen na de Minister is het tijd voor de presentatie van een grootschalig praktijkonderzoek. Professor dr. Dominique Verté, sociaal 
gerontoloog verbonden aan de vakgroep Agogische Wetenschappen van de VUB stelt zijn grootschalig ouderenbehoeftenonderzoek voor, 
toegespitst op de woonsituatie van ouderen. Verschillende thema’s (sociodemografische gegevens, buurtbetrokkenheid, onveiligheid, 
eenzaamheid, gezondheid) werden bevraagd en hun effect werd geduid in cumulatieve schalen in relatie tot de bereidheid tot het 
doorvoeren van woningaanpassingen, verhuizen naar aangepaste woonvormen, inwonen bij kinderen, het aantal uren hulp dat men 
ontvangt, enz. Duidelijke verschillen zijn af te lezen naargelang leeftijd, geslacht, inkomen, enz.  
 
Na de koffiepauze is het moment aangebroken om de gebruikers aan het woord te laten over hun noden en behoeften. Een 
rondetafelgesprek met enkele ouderen en personen met een handicap vindt plaats onder leiding van moderator Tilly Stuckens.  
Volgende personen kwamen vertellen over hun noden en behoeften:  

o dhr. Paul Lauwers is 84 jaar en woont sinds twee jaar in Rust- en verzorgingstehuis Sint-Monika in het hartje van de Marollen. Hij 
getuigt over zijn leven, over de stijgende zorgbehoefte en over zijn vrijwilligerswerk. 

o mevr. Jocelyne Hanssens woont sinds 21 jaar als persoon met een handicap zelfstandig in een ADL-project in Evere. Zij komt 
uitleggen op welke manier zij deel uitmaakt van de maatschappij en dit specifiek in de grootstad Brussel. 

o mevr. Marie Dedier is een kwieke senior van 82 jaar die zelfstandig woont op haar appartement in de Wolstraat in het hartje van 
de stad. Zij houdt er een bijzonder drukke agenda op na en vertelt ons op welke manier ze haar tijd invult in de stad. Ondanks 
haar hoge leeftijd ervaart ze voorlopig slechts weinig zorgbehoefte. 
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o dhr. Sarie Abdeslam is 64 jaar en woonachtig te Willebroek. Hij is reeds jaren bijzonder actief in het Brusselse verenigingsleven en 
licht de noden en behoeften van allochtone ouderen in Brussel toe.  

 
Na een middagpauze met broodjeslunch wordt de tweedaagse feestelijk en met bijzonder veel ambiance afgesloten met een 
zangnamiddag onder leiding van Walter Evenepoel en Wilfrid Moonen. Liedjes uit de oude doos worden bovengehaald. Er wordt bijzonder 
luid en enthousiast meegezongen.  
 
Wat nemen we mee als algemene conclusies van deze studietweedaagse? 
 

o oud worden vandaag de dag is ongetwijfeld een succesverhaal. Mensen worden niet alleen ouder, maar ze leven ook langer in 
goede gezondheid. 

o ouderen hebben in de loop der jaren gelukkig heel wat rechten verworven. Toch is het belangrijk ook aandacht te hebben voor hun 
plichten, zeker in het licht van het toenemende aantal, om een ‘botsing der generaties’ te vermijden.  

o ouderen zijn goed geïnformeerd en dienen als gelijkwaardige partners in de zorg beschouwd te worden.  
o met het woonzorgconcept wordt reeds een eerste stap in de goede richting gezet. Toch vertoont Brussel nog gigantische blinde 

vlekken wat de dienstverlening naar Nederlandstalige zorgbehoevenden betreft. Het is de taak van de VGC om samen met de 
bevoegde partners blijvend inspanningen te leveren om deze blinde vlekken weg te werken. Een blijvend aandachtspunt vormt de 
moeilijke samenwerking met de lokale besturen.  

o er is nog steeds een groot tekort aan Nederlandskundige huisartsen in Brussel. Bovendien is de helft van de huidige artsen ouder 
dan 50 jaar, waardoor zij binnen afzienbare tijd de pensioenleeftijd zullen bereiken.  

o het is van bijzonder groot belang om met de bevoegde partners blijvend creatief na te denken over nieuwe zorg- en 
opvangvormen om een antwoord te bieden op de huidige en komende vergrijzingsgolf. Enkele voorbeelden: crisisopvang, opvang 
van dementerenden, nachtopvang, nachtoppas, revaliderend kortverblijf, palliatieve zorg, groepswonen en kangoeroewonen. 

o de toeleiding van mensen naar het aanbod van thuiszorgdiensten blijkt in Brussel geen evidentie. Ook het vinden van 
Nederlandskundig geschikt personeel zowel voor de thuiszorg als voor karweidiensten is niet makkelijk. Opleidingsprojecten met 
een taalaanbod zijn van fundamenteel belang.  

o het uitbreidingsbeleid voor de Lokale Dienstencentra is broodnodig. In elk van de uitgetekende woonzorgzones dient één 
dienstencentrum of een antenne te komen om een territoriaal dekkend dienstenaanbod te kunnen garanderen.  
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o het nieuwe woonzorgdecreet bevat een aantal specifieke clausules voor Brussel die toelaten in te spelen op de specifieke Brusselse 
situatie. Door de complexe politieke structuur van Brussel is het absoluut noodzakelijk deze aandacht voor Brussel blijvend te 
bewaken.  

o één van de grootste noden van ouderen in Brussel is het gebrek aan aangepast sociaal vervoer. Bovendien blijkt het reeds 
bestaande aanbod weinig bekend en ontoereikend. Het systeem van de taxicheques hanteert strenge gebruiksvoorwaarden en is 
onvoldoende aangepast aan ouderen.  

o in Brussel dient bij de uitbouw van het woonzorgbeleid rekening gehouden te worden met het grote aantal allochtone senioren. Dit 
gebeurt best niet in aparte instellingen voor allochtonen, maar in de gewone residentiële voorzieningen. Bovendien blijken 
allochtone senioren slechter en minder aangepast gehuisvest. Nieuwe en bestaande voorzieningen dienen toegankelijk te zijn voor 
deze doelgroep door het aanbieden van aangepaste voeding, gebedsruimte, enz.  

o diegenen die het meest en het intensiefst voor de oudste mensen zorgen, zijn zelf ouderen. 
o heel wat ouderen leven in armoede. Hier dient bij de uitbouw van de woonzorgprojecten rekening mee te worden gehouden. 
o veel ouderen kunnen de samenleving nog veel diensten bewijzen. Toch is een aanzienlijk deel onder hen zorgbehoevend en niet 

meer vitaal. Zij verdienen extra aandacht. 
o woningaanpassing blijkt voor de meeste ouderen niet evident. Ook al realiseren ze zich dat het noodzakelijk is, ze stellen het 

steeds uit, met als gevolg dat een verhuis naar een residentiële voorziening zich opdringt. Dit wordt bevestigd in het debat met de 
gebruikers. Ouderen zien een woningaanpassing niet als comfortverhoging, ze zien vooral op tegen de praktische beslommeringen 
die dit meebrengt. De intentie en bereidheid om de woning aan te passen, daalt met de leeftijd. Het is dus van bijzonder belang 
om mensen voor hun 70ste levensjaar aan te zetten tot de aanpassing van hun woning of hen eventueel een laatste keer te laten 
verhuizen. 

o de Belg heeft een baksteen in de maag en veel ouderen zijn dus eigenaar van hun eigen huis. Toch is het eigenaarschap niet altijd 
een goede zaak voor ouderen: de sterke individuele binding maakt verkopen vaak zeer moeilijk en tevens betekent een verkoop 
een aantasting van het nalatenschap voor erfgenamen.  

o opvallend is dat ouderen vanaf de leeftijd van 80 jaar gevoelig meer bereid zijn om in te trekken bij hun kinderen. Dit in 
tegenstelling tot de bereidheid om te verhuizen naar een aangepaste bejaardenwoning of een residentiële woonvoorziening.  

o een kwart van de, in het kader van een grootschalig behoeftenonderzoek, bevraagde ouderen rapporteert dat noodzakelijke 
hulpverlening te duur is. Meer dan helft van de zwaarst zorgbehoevenden heeft financiële problemen.  
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2.1.2.5. Inventariseren en voorstellen inzake toegankelijkheid 
 
Bij de start van de verbouwingswerken van het eerste woonzorgproject in de Begijnenstraat komt de vraag naar boven ‘welke vereisten 
zijn er nodig om de woningen toegankelijk te maken?’. Het is immers de bedoeling om in de Begijnenstraat en ook bij andere 
woonzorgprojecten wooneenheden te maken die toegankelijk zijn voor zorgbehoevende ouderen en voor personen met een handicap. We 
noemen dat ‘levensloopbestendige woningen’. Er wordt onderzocht hoe woningen gecategoriseerd kunnen worden naar de graad van 
toegankelijkheid.  
Er wordt een categoriseringstabel van toegankelijkheid opgesteld. Hiervoor worden de Brusselse woonnormen als richtlijn genomen, 
aangevuld met toegankelijkheidsnormen uit Vlaanderen en andere Europese normeringen. Deze categoriseringstabel geeft aan aan welke 
bouwfysische standaardnormen een woning moet voldoen om levensloopbestendig te zijn. Het maakt een onderscheid tussen 
rollatordoorgankelijke woningen (standaardnorm), de rolstoeltoegankelijke (upgrade 1) en de rolstoeldoorgankelijke woning (upgrade 2).  

2.2. Begeleidings- en ondersteuningsfunctie 

2.2.1.  Voorbereiding en ondersteuning van de ontwikkelingen en opstart van de nieuwe initiatieven woonzorg  
De hierna opgesomde prestaties en realisaties omvatten ook opdrachten uitgevoerd door de strategische woonzorgplanner, die sinds 15 
september 2008 bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is ondergebracht. Daarbij is het niet uit te sluiten dat een aantal van de 
prestaties van laatstgenoemde zijn geleverd vóór de inbedding van de functie bij het Kenniscentrum. 

2.2.1.1. Woonzorgproject Hoog Molenbeek I – Begijnenstraat 63 - 65– Sint-Jans-Molenbeek (woonzorgzone 8C)  
 

In november 2008 start VZW ’t Stad-huis, eigenaar van het pand gelegen Begijnenstraat 63-65 te Sint-Jans-Molenbeek (dat het eerder 
met subsidies uit het Vlaams Brusselfonds) kon aankopen, met de verbouwing van het pand, conform de door het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel geadviseerde uitvoeringsplannen inzake toegankelijkheid en modulaire woonvormen. De werkzaamheden worden 
geschat eind februari, begin maart 2009 klaar te zijn. 
 
Er vindt voorafgaandelijk een overlegronde plaats om te komen tot een invulling van het woonconcept met verschillende 
woonvormen. Er wordt ingezet op een geïntegreerd woonproject voor ouderen en personen met een handicap. De begeleidende partners 
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die in deze optiek mee rond de tafel zitten zijn VZW De Lork (vanuit hun expertise in de begeleiding van personen met een handicap) en 
VZW De Vaartkapoen (vanuit hun expertise in het werken met ouderen).  
Het uitgangspunt is om boven het gelijkvloers - waar een lokaal dienstencentrum zal worden gebouwd -, 11 woningen (appartementen en 
flats) te realiseren, die comfortabel, veilig, toegankelijk en doorgankelijk zijn voor ouderen en voor personen met een handicap.  
Sommige mensen wonen graag alleen, anderen houden van het samen leven met een mengeling van private en gemeenschappelijke 
ruimten. Vandaar dat er gekozen is om verschillende woonmodules te bouwen. Zo is er op de eerste verdieping geopteerd om een drie-
persoonswoning te maken waar elke bewoner zijn eigen slaapkamer met privatieve badkamer heeft en de woonkamer en keuken 
gemeenschappelijk zijn. Andere woningen zijn dan weer individueel of voor koppels. Er worden ook enkele tweekamerwoningen voorzien 
voor mensen die samen willen wonen of voor ouderen die nog instaan voor de zorg van hun kind met een handicap. Appartementen met 
twee slaapkamers bieden aan partners de gelegenheid om apart te kunnen slapen. Dit is voornamelijk belangrijk bij ouderen waarbij één 
van beide de zorg voor de ander opneemt. 
 
Na verschillende vergaderingen met architect en aannemer, worden de plannen uitgetekend waarbij is toegezien dat de 
toegankelijkheidsnormen zoals ze zijn opgenomen in de categoriseringstabel (zie punt 2.1.2.5.) – en die als minimum minimorum de 
Brusselse toegankelijkheidsnormen hanteert - zijn gerespecteerd: drempelhoogte, liftgrootte, oppervlakteminima, deurbreedte, 
draaicirkels, hoogte van de schakelaars en de stopcontacten, … 
Speciale aandacht gaat naar de badkamers en keukens, aangezien deze ruimtes vaak het moeilijkst doorgankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers. Zo is er geopteerd voor aanrechten en wastafels die onderrijdbaar zijn, voor aangepaste toiletten die makkelijk een 
transfert vanuit rolstoel toelaten, enz.  
 
Voor de toe- en doorgankelijkheid voor blinden en slechtzienden – en de meesten slechtzienden zijn ouderen - heeft de Brailleliga voor 
de nodige knowhow gezorgd. Er wordt speciaal aandacht besteed aan auditieve en visuele markeringen, ook in de lift.  
 
Aangezien de Begijnenstraat het eerste bouwproject is dat door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt geadviseerd, is het 
interessant om heel het bouwproces van nabij te volgen. Zowel de directeur van het Kenniscentrum, als de woonzorgplanner zijn samen 
met de bouwheer (vzw ’t Stad-huis) aanwezig op alle bouwvergaderingen, geven de nodige tips, corrigeren het concept en bewaken mee 
het budget. Er wordt met het Toegankelijkheidsbureau Hasselt bekeken hoe de toegankelijkheid nog kan worden verbeterd en welke 
aanpassingen nog een kwaliteitsverhoging kunnen meebrengen voor de toekomstige residenten. Al deze veranderingsprocessen worden in 
beeld gebracht en samen met de architect wordt besproken een 3D-filmpje te maken over de aanpassingen.  
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De woningen van het pand in de Begijnenstraat worden ondergebracht bij het Sociaal Verhuurkantoor Baïta. Baïta richt daarvoor een 
afdeling woonzorg op. Hierin worden de aangepaste woningen voor ouderen en personen met een handicap ondergebracht. Het is de 
intentie om binnen de afdeling woonzorg de volgende jaren het woningenbestand uit te breiden met nieuwe woningen van andere 
woonzorgprojecten.  
 
Hoe ouder men wordt, hoe minder men geneigd is zijn huis te verlaten. Het is dan ook aangewezen dat ouderen in een omgeving wonen 
waar er voldoende faciliteiten zijn zoals een bakker, een slager, een kruidenierszaak, een bankkantoor, een apotheek, een café en 
dergelijke. Zo niet, is het gevaar groot dat ze zich opsluiten en alles laten brengen, waardoor ze niet meer buiten hun eigen woning 
komen en haast elk sociaal contact verliezen.  
Aangezien de appartementen in de Begijnenstraat samen met het lokaal dienstencentrum zich in het centrum bevinden van de 
woonzorgzone Hoog-Molenbeek, dient nauw toegekeken dat er in deze buurt voldoende diensten en voorzieningen zijn. Om een overzicht 
te krijgen van wat er zich in een straal van 250 à 300 meter rond het lokaal dienstencentrum bevindt, wordt de buurt in kaart gebracht. 
Daarbij worden niet alleen de bestaande voorzieningen gemarkeerd maar ook aangeduid wat niet voorhanden is: bvb. een wasserij, een 
bibliotheek, een schoenwinkel, een ziekenfonds, … 
 
De gesprekken voor de inbedding van het lokaal dienstencentrum, dat tevens zal fungeren als zorgknooppunt (zie 2.2.4.), worden 
opgestart.  
Eerder heeft de VZW Stad-huis met de Vlaamse Gemeenschapscommissie een huurcontract ondertekend m.b.t. het gelijkvloers en delen 
van de kelderverdieping, met het doel er een lokaal dienstencentrum op te richten. Door de Directie Welzijn en Gezondheid van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt aansluitend beslist om er de werking van de Vaartkapoen in onder te brengen. 
Een programma van eisen wordt opgesteld, dat wordt overhandigd aan de architect. Na een eerste schets worden de mensen van het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, van de Directie 
Welzijn en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van het kabinet van VGC-collegelid Brigitte Grouwels uitgenodigd om 
hun kritische stem over deze eerste plannen te laten weerklinken. Er worden verschillende knelpunten aangegeven, waarvoor naar 
oplossingen wordt gezocht. De architect verwerkt deze in een nieuw voorstel, dat in 2009 verder zal worden verfijnd. 
De rol van het lokaal dienstencentrum naar de verschillende bewoners van de woonzorgwoningen en de buurt wordt uitgeklaard. Er 
worden afspraken gemaakt omtrent de overgangsfase. De Vaartkapoen engageert zich in te staan voor het vervoer van de bewoners naar 
hun huidige locatie, in afwachting van hun definitieve huisvesting in de Begijnenstraat.  
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Project Hoog-Molenbeek I - SAMENVATTING 
  

Opdrachtgever VZW Stad-huis VZW Vaartkapoen 

Bouwheer VZW Stad-huis VZW Vaartkapoen 

Residentieel Niet-residentieel 
Functies 

Wonen Zorg 

Deel Aanleunwoningen ZKP/LDC 

Inrichter 
voorziening Sociaal Verhuurkantoor VGC / VZW Vaartkapoen 

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

Vloeroppervl. 640 m² appartementen 250 m² kelder 
345 m² gelijkvloers 

Subsidie VBF € 845.000,00  

 
Project Hoog-Molenbeek I – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008 

  

Financiering 
aankoop 

Subsidie van € 845.000 VBF op 23/11/08 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en inmiddels 
uitbetaald – subsidie € 270.000 VGC inmiddels eveneens uitbetaald  

Gelijkvloers Principes huurovereenkomst door het college van VGC goedgekeurd op 24/01/08 

Renovatiewerken 
Verbouwingswerken aanleunwoningen: gestart op 01/10/08 – Vermoedelijk einde : 31/03/09  
De kostprijs der werken stemt overeen met de eerdere raming en kan door de VZW Stad-huis 
met een bankkrediet worden gefinancierd. 

Inrichting 
Er komt boven het LDC 11 woningen: deels voor bejaarden en deels voor geïntegreerd wonen 
van gehandicapten. 
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2.2.1.2. Aksent - Liedtsstraat – Schaarbeek (woonzorgzone 2C) 
 
De tweede woonzorgzone die wordt aangepakt, is de Brabantwijk-Haachtsesteenweg te Schaarbeek. De centrale partner daarbij is VZW 
Aksent, gesitueerd in de Liedtsstraat 27-29. Zij baten nu reeds een lokaal dienstencentrum uit, dat in de toekomst als zorgknooppunt 
(zie 2.2.4.) zal fungeren. Daar Aksent ook over een dienst aanvullende thuiszorg en een vervoerdienst beschikt, is het de ideale partner 
om een zorgknooppunt uit te bouwen. 
Om de uitbouw van dit zorgknooppunt te ondersteunen, worden door het Kenniscentrum binnen een wandelafstandzone rond Aksent alle 
diensten en voorzieningen in kaart gebracht.  
 
Aksent heeft een voorlopige vergunning toegekend gekregen voor 15 verblijfseenheden dagverzorging. Vanuit het Kenniscentrum wordt 
de nodige ondersteuning geboden bij de aanvraagdossiers voor het uitbouwen van een dagverzorgingscentrum binnen de woonzorgzone.  
De vzw Aksent ontvangt op 12 december 2008 vanwege de Vlaamse Regering een akkoord voor een investeringssubsidie van € 271.245 
uit het Vlaams Brusselfonds.  
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).  
 
Een andere partner die de woonzorgzone Brabantwijk-Haachtsesteenweg mee vorm zal geven, is VZW EVA. Samen met Aksent en Maison 
Médicale du Nord kocht de VZW een huis aan in de Plantenstraat te Schaarbeek, met de bedoeling er woningen te realiseren, die als 
satellietwoningen kunnen fungeren van het zorgknooppunt. Satellietwoningen zijn woningen die niet onmiddellijk op wandelafstand 
liggen van het zorgknooppunt, maar die door het zorgknooppunt wel kunnen worden bediend.  
 
Daarenboven maakt EVA ook werk van de uitbouw van Bricoteam, een klusdienst die zich specifiek inschrijft in de ontwikkeling van de 
woonzorgzones. Zij staan thuis bij mensen in voor de kleine aanpassingen, voor allerhande werkjes, voor reparaties en verhuizingen. Zij 
worden met dit sociaal economieproject wellicht een voorname speler op de markt. De ontwikkeling van Bricoteam binnen Woonzorg 
Brussel wordt in 2009 verder uitgeklaard.  

 33 



 
 

Project Aksent - SAMENVATTING 
  

Opdrachtgever VZW Aksent 

Bouwheer VZW Aksent  

Niet-residentieel 
Functies 

Zorg 

Deel Dagverzorgingscentrum Zorgknooppunt/Lokaal dienstencentrum 
Inrichter 
voorziening Nog te bepalen VZW Aksent 

Eigenaar VZW Aksent 

Vloeroppervl. 597,3 m² 679,19 m² 

Subsidie VBF € 235.000  

 
Project Aksent – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008 

  

Erkenning 
Erkenning als dagverzorgingscentrum :  bekomen op 25/09/07. 
 

Financiering 
VIPA – subsidies : € 829.718 ingediend op 13/03/08.  
Zijn toegekend. 

 Subsidies VGC (renovatie dienstencentrum) : € 176.589 aangevraagd. 

 
Subsidies Vlaams Brusselfonds : € 271.245 – aangevraagd op 18/03/08 en door de Vlaamse 
Regering goedgekeurd op 12/12/08.  

Timing Begin der werken : eind 2009 – begin 2010. 
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2.2.1.3. Terranova - Blekerijstraat – Brussel (woonzorgzone 1G) 
 
In het kader van het eerste stedenfonds hebben het Sint-Janshospitaal en EHSAL de VZW Terranova opgericht met onder meer als doel 
om op de grond gelegen aan de Blekerijstraat – eigendom van het Sint-Janshospitaal - een gezondheidscentrum uit te bouwen waarbij de 
leerlingen van de afdelingen gezondheidszorg van EHSAL (ergotherapie, medische beeldvorming, optiek & optometrie en verpleegkunde) 
praktijkgerichte ervaring zouden kunnen verwerven. Eén van de opties die worden genomen is om er een geriatrisch 
dagverzorgingscentrum onder te brengen. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn daarvoor vragende partij, want er bestaat geen 
enkel Vlaams erkend dagverzorgingscentrum in Brussel.  
 
De bouwwerken worden in 2007 opgestart, om klaar te zijn eind 2008. De werf loopt echter enkele maanden vertraging op. Aan de 
woonzorgplanner wordt gevraagd een mogelijke partner voor de uitbouw van het dagverzorgingscentrum te vinden. Drie organisaties 
stellen zich kandidaat. Begin 2009 valt de definitieve beslissing met wie uiteindelijk in zee zal worden gegaan.  
 
Het Kenniscentrum brengt de partners rond de tafel om afspraken te maken over het cliëntprofiel van het dagverzorgingscentrum. Het 
is de bedoeling dat het profiel niet overlapt met de andere dagverzorgingscentra die zich in de directe omgeving bevinden: Aksent te 
Schaarbeek en Sint-Monica in Brussel-centrum. Omdat er geen initiatiefnemer wordt aangeduid, verlopen de gesprekken in een 
voorwaardelijke sfeer. Begin 2009 brengt hopelijk klaarheid.  
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Project Terranova - SAMENVATTING 
  

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 

Subsidie VBF € 490.000 
 

Project Terranova  – STAND VAN ZAKEN  
  

Erkenning Selectie exploitant is lopende. De overblijvende kandidaten zijn Genior Assist en De Overbron 

Subsidies  
Vlaams Brusselfonds : erfpacht voor € 490.000, ingediend op 17/04/08 en door de Vlaamse 
Regering op 12/12/08 goedgekeurd. 

Einde der werken Begin 2009. 
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2.2.1.4. De Overbron - Oorlogskruisenlaan – Neder-Over-Heembeek (woonzorgzone 1B) 
 
Eind 2007 worden door de VZW De Overbron twee aanpalende huizen aangekocht voor de uitbreiding van Rusthuis De Overbron. 
Hiertoe heeft de VZW De Overbron vooraf een aankoopsubsidie ontvangen uit het Vlaams Brusselfonds. Na renovatie kan het rusthuis 
beschikken over 15 extra woongelegenheden. De kosten voor renovatie kan de VZW afbetalen uit de eigen inkomsten, rekening houdend 
met de verhoogde efficiëntie en de inrichting van RVT-kamers, wat eerder niet het geval was. Het Kenniscentrum adviseert de architect 
bij het opstellen van de plannen, zowel qua concept als qua toegankelijkheid. Op het moment dat de plannen zo goed als klaar zijn en 
met de dienst Stedenbouw van de Stad Brussel zijn besproken, verandert echter de regelgeving (inzake de minimale oppervlakte van de 
kamers) en wordt het programma van eisen aangepast. Daardoor is een renovatie van de bestaande huizen niet meer haalbaar. Er wordt 
geopteerd de huizen af te breken en een nieuwbouw neer te zetten. Dit wordt door de woonzorgplanner afgetoetst op de 
stedenbouwkundige dienst van de Stad Brussel. Het blijkt een haalbare piste en wordt door de schepen van Stedenbouw van de Stad 
Brussel, als principieel haalbaar aanzien. Er worden in functie daarvan nieuwe bouwplannen opgesteld, opnieuw geadviseerd door het 
Kenniscentrum. Er worden ook contacten gelegd met VIPA om de haalbaarheid van een financiering vanuit dit infrastructuurfonds af te 
toetsen. 
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Project De Overbron  - SAMENVATTING 
  

Opdrachtgever VZW De Overbron 

Bouwheer VZW De Overbron 

Niet-residentieel 
Functies 

Zorg 

Deel Uitbreiding bestaande rusthuis met 15 bedden 
Inrichter 
voorziening VZW De Overbron 

Eigenaar VZW De Overbron 

Vloeroppervl. Bestaande gebouwen : 460 m2 

Subsidie VBF € 950.000,00 

 
Project De Overbron  – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008 

  

Financiering 
aankoop 

Subsidie van € 950.000 op 23/11/08 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en uitbetaald. 
 

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

Stedenbouwkund. 
vergunning  

Dossier aangepast na gesprek op dienst Stedenbouw op 15/05/08 – Aanpassing nodig aan 
nieuw decreet inzake kamergrootte; allicht komt er bijkomende verdieping en aanvraag van 
VIPA-subsidies. Nieuwe plannen zijn in opmaak. Bijkomend gesprek met schepen Ceux op 
21/01/09. 
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2.2.1.5. Pieter- en Pauwelsite – Neder-Over-Heembeek (woonzorgzone 1B) 
 
Inzake het project aan de Sint-Pieter- en Pauwelkerk in Neder-Over-Heembeek wordt in de loop van 2007 met de Stad Brussel een 
akkoord bereikt betreffende de overdracht van de grond, die eigendom is van de Stad en dit in ruil voor de bouw van een vastgesteld 
aantal (met name 1.350 m²) ruilwoningen op de hoek van de nabijgelegen Kruisberg en Versailleslaan. Op de site Pieter en Pauwel, 
gelegen aan de Pieter- en Pauwelstraat, is de bouw voorzien van een gemeenschapscentrum, een bibliotheek en een woonzorgproject uit 
te bouwen. Het woonzorgdeel bestaat uit de creatie van een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een 80-tal 
aanleunwoningen.  
 
Om dit geheel op een kwaliteitsvolle wijze te ontwikkelen, wordt in samenspraak met de Vlaamse bouwmeester een 
architectuurwedstrijd uitgeschreven. Er schrijven meer dan 120 architectenbureaus in op de uitnodiging om te participeren aan de 
wedstrijd. Daarvan worden er door de Vlaamse bouwmeester 5 weerhouden, die gevraagd worden een voorstel uit te werken.  
Het Kenniscentrum heeft de voorbereidende documenten uitgewerkt waarop de geselecteerde architectenbureaus zich voor de uitwerking 
van hun projectvoorstel dienden te baseren. De eerste infosessie van 21 oktober 2008, wordt geopend door Minister Anciaux. Nadien 
licht Kris Lombaert, strategisch woonzorgplanner aan de hand van de uitgewerkte projectdefinitie het project toe en wordt de bouwplaats 
bezocht. 
Een maand later, op 21 november 2008, vindt de tweede informatieronde plaats en worden antwoorden verschaft op alle vragen. Inzake 
het woonzorgcentrum worden de minimale normvereisten overgemaakt, samen met adressen en sfeerbeelden van andere lokale 
dienstencentra en dagverzorgingscentra. Verder wordt de begrenzing van de bouwpercelen overgemaakt, samen met een aantal bijlagen 
over de werking van het gemeenschapscentrum, de sociale verhuring, de rol van het sociaal verhuurkantoor, de vereisten inzake 
levensloopbestendig wonen en  toegankelijkheid, het Masterplan Woonzorg Brussel en de vereisten betreffende de ruilwoningen.  
Op 26 februari 2009 moeten de projectvoorstellen anoniem worden binnen gediend en op 04 maart 2009 kiest een onafhankelijke jury 
het winnend architectenbureau.  
 
Er vinden enkele gesprekken plaats met VZW De Overbron waarbij getoetst wordt naar hun bereidheid om de uitbating van het lokaal 
dienstencentrum, het dagverzorgingscentrum en de service voor de aanleunwoningen op zich te nemen. Aldus kan de uitbating van de 
woonzorgzone in Neder-Over-Heembeek, die zich dan uitstrekt van de Oorlogskruisenlaan tot de Pieter- en Pauwelsite, door één 
initiatiefnemer worden uitgebouwd. De openheid om in dit scenario mee te stappen, is bij De Overbron zeker aanwezig. De toewijzing van 
de exploitatie dient echter te gebeuren met respect voor de wetten op de overheidsopdrachten. 2009 zal verdere uitklaring brengen. 
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Project Pieter en Pauwel - SAMENVATTING 
 

Opdrachtgever 
 

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

Bouwheer 
 Gedelegeerd bouwheerschap via promotieovereenkomst 

Residentieel Niet-residentieel 
Functies 

Wonen Wonen met 
zorg Sociaal-cultureel Zorg 

Deel Ruilwoningen Koop-
woningen Huurwoningen GC Bibliotheek DVC ZKP/LDC 

Inrichter 
voorziening - - Sociaal 

verhuurkantoor 

VGC/vzw 
Heembeek-
Mutsaard 

Stad Brussel 
(Openbaar 
onderwijs) 

Vzw De Overbron 
(rusthuis) 

Toekomstig 
eigenaar Stad Brussel Privé-

eigenaars Promotor VGC Vzw De Overbron 

Vloeroppervl. 
 1.350 m² 6.900 m² 2.060 m² 

Site 
 Kruisberg Pieter en Pauwel 

Subsidie VBF     € 150.000 € 150.000 
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Project Pieter en Pauwel – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008 
 

Stad Brussel  Akkoord principes ruilkoop. 

Programma van 
eisen  

Principieel akkoord diverse gebruikers, waaronder Stad Brussel (bibliotheek) en de VGC.  De 
nodige gegevens zijn voorhanden voor het opstellen van de projectdefinitie (zie hierna). 

Projectfiche  
Is op 19/012/08 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 
 

Aanstelling 
architect 

Openbare oproep is gerealiseerd.  
Er zijn vijf ontwerpbureaus geselecteerd aan wie de projectdefinitie is overgemaakt. Op 
21/10/08 en 21/11/08 was er een infosessie.  
Indienen offertes op 26/02/09 – Jury op 04/03/08. 
 

Volgende stappen 

 Selectie ontwerpbureau. 
 Aanstelling juridisch adviseur.  
 Opstellen offerteaanvraag en selectie privé promotor. 
 Indienen stedenbouwkundige vergunningen. 
 Opstellen diverse overeenkomsten (Stad Brussel, VGC, enz.). 
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2.2.1.6. Verheydenstraat – Anderlecht (woonzorgzone 7B) 
 
Reeds bij het uitschrijven van het Masterplan Woonzorg Brussel heeft de strategisch woonzorgplanner contacten met NV Senior Assist, die 
in Anderlecht een groot woonzorgproject willen realiseren. Het betreft een site in de Verheydenstraat waar zij een 120 
woongelegenheden voor ouderen wensen onder te brengen, samen met 60 woongelegenheden, specifiek voor dementerenden, 10 
plaatsen kortverblijf, een 60-tal woningen en een lokaal dienstencentrum. Er is ook plaats voor een nursing unit voor personen met een 
meervoudige handicap. Op de site wordt ook plaats voorzien voor een kinderdagverblijf.  
 
Er zijn in 2008 vanuit het Kenniscentrum verschillende contacten met de verantwoordelijken van Senior Assist. Er wordt samen met hen 
en de architecten overlegd over de invulling van de site en er worden afspraken gemaakt over welk deel kan worden gebruikt voor de 
nursing unit en onder welke voorwaarden. Ook wordt gebrainstormd over mogelijke gemeenschappelijke functies voor de ouderen en de 
personen met een handicap. Dit alles resulteert in een vlekkenplan voor de site. Met dit totaalplaatje start Senior Assist de gesprekken 
met de huidige eigenaar en de banken, wat resulteert in een principe akkoord met Dexia Immorent. Wanneer de deal bijna rond is, steekt 
de bankencrisis stokken in de wielen. Eind 2008 zijn de onderhandelingen met de bank nog steeds aan de gang. Afwachten wat 2009 
brengt.  
 
Er is in Brussel geen enkele voorziening voor personen met een zwaar meervoudige handicap. Nochtans staan er op de Centrale 
Registratie van de Zorgvragen voor personen met een handicap een twintigtal mensen die een die een nursing-omkadering behoeven. Ter 
voorbereiding van de opstart van een nursing unit voor dertig zorgbehoevenden binnen de woonzorgzone in Anderlecht worden door de 
personeelsleden van het Kenniscentrum, samen met een delegatie van de VZW Zonnelied en de architecten van het project in Anderlecht 
enkele gelijkaardige voorzieningen bezocht. Concreet wordt een bezoek gebracht aan ’t Wijland te Roosdaal, aan het dagverblijf en de 
leef-leerklasjes voor jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar met een meervoudige handicap van het begeleidingscentrum Sint Franciscus en 
aan De Klim - Michielsheem te Dilbeek die een dienstverlening hebben voor personen met een verstandelijke beperking. 
Ook Het Gielsbos te Gierle mag een delegatie op een rondleiding vergasten.  
 
De bezoeken brengen interessante elementen aan die binnen een werkgroep verder worden uitgewerkt. Er wordt een opvang- en 
hulpverleningsconcept uitgetekend voor dertig plaatsen nursing. Een vertegenwoordiger van het Kenniscentrum neemt deel aan de 
vergaderingen van de werkgroep om de afstemming met het woonzorgconcept te bewaken. 
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Project Verheydenstraat - SAMENVATTING 
 

Opdrachtgever Senior Assist in samenwerking met de VZW Zonnelied 

Bouwheer Senior Assist : gedelegeerd bouwheerschap via overeenkomst 

Residentieel Niet-residentieel 
Functies 

Wonen met residentiële zorg Wonen met zorg Zorg 

Deel Nursing unit Woonvorm 
voor dement. ROB/RVT Aanleun-

woningen DVC ZKP/LDC 

Inrichter 
voorziening Zonnelied Senior Assist Senior Assist Senior Assist  Senior Assist Te bepalen 

Toekomstig 
eigenaar 

VGC - 
Zonnelied Cofinimmo met vast recht voor Senior Assist 

Vloeroppervl. 
(voorlopig) 1.950 m² 3.900 m² 6.000 m² 2.500 m² 350 m² 350 m² 

Subsidie VBF € 1.000.000      
 

Project Verheydenstraat – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008  
 

Aankoop project  
De aankoop door Senior Assist steunt op een financiering vanwege Dexia, die wellicht 
eerstdaags zal worden goedgekeurd. 

Programma van 
eisen  Vlekkenplan wordt verder ontwikkeld, inclusief de diverse vloeroppervlaktes. 

Nursing unit - 
Subsidies 

Er zijn bezoeken geweest van de architecten en eerste contacten met Zonnelied. Zonnelied 
heeft een subsidieaanvraag van € 1.000.000 ingediend bij het VBF (de rest van de financiering 
komt van eigen middelen, VIPA en Nationale Loterij). De behandeling is voorzien begin 2009. 

Samenwerkings-
overeenkomst  Krachtlijnen besproken en begin van wederzijds akkoord. 
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2.2.1.7. De Zeyp - Zeypstraat-Van Overbekelaan – Ganshoren (woonzorgzone 9B) 

 
In 2007 krijgt het Gemeenschapscentrum De Zeyp van de Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidies voor de opstart van een lokaal 
dienstencentrum. Dit kadert in de ontwikkeling van een woonzorgproject, gezien de ambitie van de directie van De Zeyp om naast het 
gemeenschapscentrum ook een dagverzorgingscentrum uit te bouwen. Het lokaal dienstencentrum krijgt medio 2008 de erkenning van 
de Vlaamse Gemeenschap. Er wordt geopteerd om de twee huizen naast De Zeyp aan te kopen om de dienstverlening in onder te 
brengen. Eén ervan wordt met VGC-middelen aangeschaft in 2008. Het tweede zal in 2009 worden aangekocht. 
 
Ondanks meerdere contacten met de Burgemeester en het Schepencollege van Ganshoren, het houden van een specifieke presentatie en 
een brief van minister B. Anciaux aan de Burgemeester, wordt met de gemeente geen overeenkomst bereikt tot aankoop van een 
verderop gelegen perceel grond aan de Van Overbekelaan. Daarop zou een uitbreiding worden voorzien van het naastgelegen rusthuis 
Résidence Classic dat dan de Vlaamse erkenning zou aanvragen, alsook de bouw van een belangrijk aantal aanleunwoningen.  
Hierop aansluitend wordt besloten het woonzorgproject te beperken tot de eigen site van het Gemeenschapscentrum en de beide 
naastgelegen woningen en na te gaan in welke mate kan worden samengewerkt met het naastgelegen rusthuis. 
 
Het Kenniscentrum zit meerdere malen met de initiatiefnemers en de woonzorgplanner rond de tafel om een vlekkenplan voor de site op 
te stellen. Minimale en maximale scenario’s worden uitgewerkt. Woningen worden ingetekend en weer geschrapt, onder meer wegens niet 
echt compatibel met de culturele functie, die ook geluidsoverlast meebrengt. Het laatste voorstel dat van 2008 dateert, beoogt een sterke 
samenwerking met het rusthuis Résidence Classic . Er worden met de uitbaters van het rusthuis gesprekken gevoerd rond mogelijke 
synergieën. Beide partners blijven bereid om hier verder aan te werken. 
 
De VGC en de initiatiefnemers klaren de verdere aanpak van dit dossier uit. Sommige deelnemers vinden de welzijnsambities van De 
Zeyp te groot en hebben schrik dat ze afbreuk doen aan de werking van het gemeenschapscentrum. Anderen vinden het project juist 
getuigen van een sterke visie. Eén ding is duidelijk, er zal eensgezindheid moeten komen over welke delen van de Zeypsite toebehoren 
aan het gemeenschapscentrum en welke voor de welzijnsvoorzieningen zijn bestemd. Pas dan kunnen verdere stappen worden gezet. Een 
opdracht voor 2009. 
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Project De Zeyp - SAMENVATTING 

  

Opdrachtgever De VZW De Zeyp en/of de VGC  

Bouwheer Vlaamse Gemeenschapscommissie – Dienst Infrastructuur  

Residentieel Niet-residentieel 
Functies 

Wonen Sociaal-cultureel Zorg 

Deel Aanleunwoningen GC DVC ZKP/LDC 
Inrichter 
voorziening 

VZW De Zeyp en/of Sociaal 
Verhuurkantoor 

VGC / 
VZW De Zeyp  

New Résidence 
Classic  VZW De Zeyp 

Toekomstig 
eigenaar VGC / VZW De Zeyp 

Vloeroppervl. 615 m² 
 

verbouwing en 
herschikking 255 m² 200 m² 

Subsidie VBF te bepalen   

 
Project De Zeyp – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008 

  

Programma van 
eisen  

 
Vlekkenplan is voorgesteld door de strategisch planner woonzorg. 
VGC Welzijn en Cultuur werken dit verder samen uit.   
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2.2.1.8. Sint–Jozef - Marnestraat – Evere (woonzorgzone 2E) 
 
De uitbouw van de woonzorgzone te Evere wordt toevertrouwd aan Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef, gelegen in de Marnestraat 89. Dit 
is een (voor Nederlandstalige ouderen) onthaalvriendelijk rusthuis met bicommunautaire erkenning en een Nederlandstalige raad van 
bestuur en directie.  
 
Dit woon- en zorgcentrum heeft de ambitie een voorziening voor 30 dementerenden, een lokaal dienstencentrum en een 25-tal 
aanleunwoningen te bouwen. 
Eerdere pogingen om een deel van de naastgelegen school aan te kopen en een groter aantal aanleunwoningen te voorzien, zijn mislukt. 
 
Sint-Jozef is een uniek project omdat het de eerste instelling is met een bicommunautaire erkenning is die ook een Vlaamse erkenning 
voor een voorziening zal aanvragen op eenzelfde terrein. Om de realisatie hiervan af te toetsen worden de verantwoordelijken van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap rond de tafel gebracht om hierover concrete afspraken te 
maken. Dit resulteert in een positief advies voor Sint-Jozef en in een engagement van beide partijen om bij de programmatie van de 
ouderenvoorzieningen met elkaar rekening te houden. Dit zal rond een andere tafel verder worden besproken.  
 
Er wordt na verschillende vergaderingen een vlekkenplan voor de site opgesteld, dat wordt overgemaakt aan de dienst stedenbouw. Het 
project krijgt geen eenduidig positief stedenbouwkundig advies omdat het ten dele in een parkzone indringt. Daarom wordt beslist de 
plannen aan te passen en het dossier opnieuw in te leiden. Vermits aan alle voorwaarden die door stedenbouw zijn opgesomd, 
beantwoord wordt, is de kans groot dat het dit keer wordt goedgekeurd. Het aantal aanleunwoningen is daarvoor tot 18 teruggebracht. 
 
De elementen voor de projectfiche en de projectdefinitie worden verzameld, maar deze worden niet concreet uitgewerkt zolang er 
geen positief stedenbouwkundig advies wordt bekomen. 
 
De woonzorgplanner gaat op zoek en vindt een promotor die bereid is om tegen een minimale opbrengst in de bouw van de woningen te 
investeren, waarbij de VZW Sint-Jozef de grond gratis zou ter beschikking stellen.  
Met het sociaal verhuurkantoor wordt overeengekomen dat zij de woningen in beheer zullen nemen.  
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Na enkele voorbereidende gesprekken wordt VZW Aksent bereid gevonden het lokaal dienstencentrum te Evere uit te bouwen en te 
beheren. Aksent VZW is reeds partner in de woonzorgzone te Schaarbeek en heeft een jarenlange ervaring in het uitbaten van een lokaal 
dienstencentrum. Bovendien werkt Aksent mee aan de visie over de inhoudelijke invulling van een zorgknooppunt en de inbedding van 
een lokaal dienstencentrum hierbinnen (zie 2.2.4.)  
 
Op verzoek van Minister Grouwels wordt op het VGC-college van december 2008 een subsidie toegekend aan Aksent voor de opstart 
van een lokaal dienstencentrum te Evere. Aksent zal in 2009 al van start gaan met de werking en dit in het oude klooster van de Sint-
Jozef-site. Eens de nieuwbouw gerealiseerd, krijgen ze gloednieuwe lokalen. We schrijven dan wellicht 2012.  
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Project Sint-Jozef - SAMENVATTING  
 

Opdrachtgever VZW Sint-Jozef 
Bouwheer Samenwerkingsverband met Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

Residentieel Niet-residentieel 
Functies Wonen met residentiële 

zorg Aanleunwoningen  Zorg 

Deel Woonvorm voor 
dementerenden Koopwoningen Huurwoningen ZKP/LDC 

Inrichter 
voorziening VZW Sint-Jozef   VZW Sint-Jozef Te bepalen 

Toekomstig 
eigenaar VZW Sint-Jozef Privé-eigenaars VZW Sint-Jozef VZW Sint- Jozef  

Vloeroppervl. 1.555 m² 1.855 m² 215 m²  

Subsidie VBF   € 200.000 
 

Project Sint-Jozef – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008  
 

Stedenbouwkundig 
Er is een aanvraag van stedenbouwkundig attest ingediend bij de gemeente. Er was een 
gemengd positief advies; na nodige aanpassing, zal de aanvraag opnieuw worden ingediend. 
Het is de verwachting deze vergunning tegen eind februari 2009 te ontvangen. 

Financiering - 
Subsidiëring 

Bij het Vlaams Brusselfonds is een investeringssubsidie aangevraagd van € 200.000 voor de 
bouw van het lokaal dienstencentrum (in complement met een VIPA-subsidiëring). Het Vlaams 
rusthuis voor dementerenden zou worden gefinancierd met VIPA middelen, in combinatie met 
een commercieel krediet. Voor de aanleunwoningen zijn er positieve gesprekken met een 
partner om het geheel te financieren met een commercieel krediet. 

Erkenning - 
Inrichting 

De Vlaamse erkenning voor het rusthuis voor dementerenden wordt eerstdaags aangevraagd.  
Er zijn ver gevorderde gesprekken met de VZW Aksent  inzake de inrichting van het LDC. 
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2.2.1.9. Lutgardis - Wahalaan-Steenostraat – Oudergem (woonzorgzone 3A) 
 
De woonzorgzone Oudergem behoort tot de niet-prioritaire zones, maar omdat er zich een opportuniteit voordoet om een woonzorgzone 
uit te bouwen, wordt deze kans gegrepen. 
Op de Sint-Lutgardissite is er naast de schoolgebouwen en de lokalen van het kinderdagverblijf en het jeugdhuis plaats voor de 
ontwikkeling van een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en maximaal een 70-tal wooneenheden. 
 
De woonzorgplanner heeft verschillende contacten met de school en de lokale overheid, wat heeft geleid tot een vlekkenplan en een 
ontwerpovereenkomst voor de verkoop van de schoolsite tussen de eigenaars - de Broeders Maristen van België – en de school. Een 
haalbaarheidsanalyse wijst uit dat het project realistisch en rendabel is. De verschillende elementen voor de projectfiche worden 
samengebracht. Ze vormen de basis om in 2009, eens de onderhandelingen met de eigenaar zijn afgerond, de projectdefinitie op te 
stellen en een aankoopsubsidie aan te vragen.  
 
In Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en de Woluwes zijn de gemeenschapscentra vragende partij voor het opstarten van een lokaal 
dienstencentrum, dat voor de vier gemeenten kan werken. De gemeenschapscentra worden al jarenlang geconfronteerd met een steeds 
ouder worden groep Nederlandstaligen, waarbij de verdunning elk jaar groter wordt. Deze mensen waren jarenlang trekkers van 
verschillende socioculturele verenigingen, maar hebben geen verjonging van het verenigingsleven kunnen bewerkstelligen. Nu ze zelf de 
kracht niet meer hebben hun samenkomsten in eigen handen te nemen, wensen ze elkaar te treffen in een centrum dat ook de nodige 
zorgverstrekking kan verlenen of hen naar de juiste dienstverlening kan toeleiden. 
Het Kenniscentrum zit mee rond de tafel om een antwoord te bieden op deze vraag en de link te leggen naar het toekomstig 
woonzorgproject te Oudergem. Het idee is om een mobiel dienstencentrum uit te bouwen dat activiteiten kan aanbieden in de 
verschillende gemeenschapscentra. Onder impuls van de VGC worden de mogelijkheden van dit concept afgetast met de Vlaamse 
administratie en het kabinet van Minister Vanackere. Er volgt groen licht om – mits het in acht nemen van enkele randvoorwaarden - met 
dit model te experimenteren. Het kan dan nadien uitmonden in één of twee volwaardige dienstcentra. De VGC verklaart zich bereid om in 
2009 de opstartsubsidies voor dit initiatief toe te kennen.  
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Project Lutgardis  – SAMENVATTING 

 
Opdrachtgever 
 Te bepalen 

Bouwheer 
 Te bepalen 

Residentieel Niet-residentieel 
Functies Wonen 

 
Wonen met 

zorg Onderwijs  Sociaal-
cultureel Zorg 

Deel Koop-
woningen 

Huur-
woningen 

Kinder-
kribbe 

Lagere 
school 

Jeugdhuis 
met 

speelplein 
DVC ZKP/LDC 

Inrichter 
voorziening  

Sociaal 
verhuurkantoo

r 

VZW Lutgardisscholen 
Brussel VGC te bepalen te bepalen 

Toekomstig 
eigenaar 

Privé-
eigenaars Promotor  VZW Lutgardisscholen 

Brussel VGC te bepalen te bepalen 

Vloeroppervl. 
 

max 2.800 
m² max 2.800 m² 300 m² 1.000 m² 425 m² 200 m² 150 m² 

Subsidie VBF      € 250.000 € 250.000 
 

Project Sint-Lutgardis – STAND VAN ZAKEN op 31/12/2008 
 

Stedenbouw 
De dienst Stedenbouw van de gemeente Oudergem heeft geen principiële bezwaren tegen het 
vlekkenplan en stelt voor een stedenbouwkundig attest aan te vragen.  

VGC 
Met VCC is afstemming bereikt inzake een mogelijk project met integratie van nieuw jeugdhuis, 
kinderopvang en “avontuurlijk” speelplein. 

Subsidies  

Bij Brusselfonds wordt op 31/10/08  door Raad van Bestuur van VZW Lutgardisscholen Brussel 
een subsidie van € 500.000 ingediend voor aankoop gronden, start voor de ontwikkeling van 
het project. 
De behandeling hiervan zal gebeuren in eerste trimester 2009. 
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2.2.2. De opmaak van het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan 
 
Na de uittekening van het Masterplan Woonzorg Brussel, geeft Minister Anciaux, aan het Kenniscentrum en de strategisch 
woonzorgplanner de opdracht een detailtekening op te maken voor de invulling van de woonzorgzones. Dit Algemeen Zorgstrategisch 
Koepelplan Woonzorg Brussel is de concretisering van het Masterplan. Het tekent de missie en visie uit en schetst het kader voor de 
invulling van de eerste fase van de 33 woonzorgzones in Brussel.  
 
Het geeft aan dat voornamelijk wordt ingezet op de prioritaire woonzorgzones. Voor de afbakening van deze prioritaire woonzorgzones 
wordt rekening gehouden met een aantal paramaters, waaronder het aantal 65-plussers, het aantal Nederlandstaligen dat in de 
woonzorgzones verblijft, een aantal kansindicatoren,…. Via de kansindicatoren wordt afgetoetst in welke gemeenten de grootste noden 
zijn. Om hier een zicht op te krijgen heeft het Kenniscentrum de armoede-indicatoren per gemeente met elkaar vergeleken. Zo worden 
het aantal woningen zonder comfort; het aantal alleenwonenden, het aantal bestaansminimumtrekkers; het aantal rechthebbende op 
verhoogde tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de familiale zorgindex, de mantelzorgratio enz. opgelijst. (zie 
www.woonzorgbrussel.be/node/55). 

Het algemeen zorgstrategisch koepelplan is een objectief richtsnoer voor de ministers en de stuurgroep Woonzorg Brussel voor de 
beoordeling, evaluatie en selectie van de voorgestelde projecten. Het is een leidraad voor de erkenning en de subsidiëring van de 
ouderen- en thuiszorginitiatieven door de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.  

Het plan zorgt ervoor dat wie een initiatief wil nemen binnen Woonzorg en hiervoor een VIPA-subsidie aanvraagt, kan verwijzen naar het 
plan en bijgevolg een verkorte aanvraag kan indienen. Het plan faciliteert initiatiefnemers van een rusthuis, een serviceflatresidentie, 
een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf, een lokaal dienstencentrum. Het biedt tegelijk een stimulans om ondernemers 
in de welzijnssector aan te trekken. 

Het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan is uitgewerkt onder begeleiding van de stuurgroep Woonzorg Brussel. Een eerste versie 
van het plan wordt in juni 2008 voorgelegd aan de stuurgroep, die enkele opmerkingen formuleert. Een tweede en definitieve versie met 
een sterker onderbouwde missie en visie wordt drie maanden later – na goedkeuring door de stuurgroep - aan Vlaams Minister voor 
Welzijn, Steven Vanackere, overgemaakt. Het koepelplan krijgt gunstig advies van de Commissie Zorgstrategie voor de voorzieningen 
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voor bejaarden en voorzieningen in de thuiszorg van de Vlaamse welzijnsadministratie en wordt op 24 december 2008 goedgekeurd door 
de Vlaamse Minister voor Welzijn. 
 
Het koepelplan vertrekt vanuit een duidelijke visie op de oudere, want de oudere van vandaag geeft zelf vorm aan zijn leven, is nog vrij 
mobiel, is veeleisend, kiest voor de minst ingrijpende zorg, is zelf partner in de zorg, tracht om te gaan met verlies en toenemende 
afhankelijkheid en is meer en meer van allochtone afkomst.  
 
De grote wens van bijna alle ouderen en zorgbehoevenden is zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Vandaar dat het motto 
‘Stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ centraal staat in de uitbouw van de woonzorgzones. In elke woonzorgzone wordt actie 
ondernomen om het langer thuis wonen te bevorderen. Er wordt ook een zorgknooppunt geïnstalleerd, dat de draaischijf is van de 
woonzorgzone en waarin een ruim dienstenaanbod wordt samengebracht. Het lokaal dienstencentrum werkt er nauw mee samen. 
Het is de bedoeling om mensen - zo lang ze dit nog kunnen - zo veel mogelijk te bewegen zelf de diensten te halen. Bij (zwaar) 
zorgbehoevenden wordt de zorg en dienstverlening aan huis gebracht (bvb. maaltijden aan huis, gezinshulp, poetshulp). 
De mantelzorg, de thuiszorg en de thuisverpleging zijn dan ook belangrijke actoren.  
Het zelfstandig wonen van ouderen wordt nog versterkt door de creatie van aangepaste woningen (aanleunwoningen of 
assistentiewoningen genoemd) voor ouderen en andere zorgbehoevenden (vnl. personen met een handicap). 
Voor zij die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, is er het dagverzorgingscentrum, het centrum voor kortverblijf, het rustoord en het 
rust- en verzorgingstehuis. Hier krijgen de zorgbehoevenden in een residentieel kader de nodige maatzorg. 
 
Het koepelplan stelt dat in de eerste fase van de ontwikkeling van de woonzorgzones (2008 – 2012) best prioritair wordt ingezet op het 
noorden van Brussel, want allerlei parameters geven aan dat de zorgnood van ouderen daar het hoogst is.  
 

2.2.3.   Actieplan levensloopbestendig wonen 
 
Uit onderzoek blijkt dat ouderen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning willen blijven wonen. Het Kenniscentrum wil 
aan de hand van een Actieplan levensloopbestendig wonen daadwerkelijke stappen ondernemen om dat mogelijk te maken.  
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Om het actieplan vorm te geven zijn we eerst gaan aankloppen bij Enter VZW en het Toegankelijkheidsbureau te Hasselt. Zij 
hebben al jaren een expertise opgebouwd op vlak van toegankelijkheid in publieke en private gebouwen en ruimtes. Met het 
Toegankelijkheidsbureau / Enter VZW is een convenant afgesloten waarbij bepaald wordt op welke punten samen gewerkt zal worden. De 
bedoeling is om in de toekomst samen een project op te zetten om een screeningsinstrument te maken voor Brussel en Vlaanderen (met 
extra projectmiddelen). 

 
Ook zijn we te rade gegaan bij de vakgroep sociale agogiek van de VUB, aangezien zij behoeftenonderzoeken hebben uitgevoerd bij 
Vlaamse ouderen en dit momenteel ook doen bij Brusselse ouderen. De VUB geeft o.a. aan dat het niet alleen belangrijk is om de 
woningen en de woonomgeving aan te passen, maar dat er ook aandacht moet zijn voor de psychosociale netwerken van ouderen.  
 
Na enkele bijeenkomsten met zowel de VUB als Enter VZW wordt een sneuvelnota opgesteld die in januari 2009 aan de stuurgroep 
Woonzorg Brussel ter advisering zal worden voorgelegd. Van zodra er een goedgekeurde nota is, zal gestart worden met de uitvoering 
ervan in samenwerking met de VUB en het Toegankelijkheidsbureau. 
 

2.2.4. De uittekening van het zorgknooppunt 
 
VZW De Vaartkapoen die in Hoog-Molenbeek het lokaal dienstencentrum en het zorgknooppunt zal uitbaten, wordt door het 
Kenniscentrum samen met Aksent VZW, die het zorgknooppunt in de Brabantwijk te Schaarbeek zal runnen, en enkele BOT-partners 
uitgenodigd om het concept van het zorgknooppunt uit te tekenen en vorm te geven. De keuze valt op deze twee partners aangezien 
deze twee woonzorgzones het eerst operationeel zullen zijn. Er wordt in deze ad hocwerkgroep nagedacht over de concrete invulling van 
een zorgknooppunt en de taken die een woonzorgcoach hierin kan vervullen. 
 
Het zorgknooppunt is de draaischijf van de woonzorgzone. Het heeft tot doel vanuit een vraaggestuurde werking een antwoord te 
bieden op de individuele noden van de oudere en hen toe te laten langer autonoom in hun eigen woning te wonen en hen daarbij 
toegang te verlenen tot de beschikbare hulpmiddelen en diensten.  
 
Het zorgknooppunt bevindt zich centraal in het woonzorgnetwerk of woonzorgzone. In het zorgknooppunt wordt de werking van de 
woonzorgzone gecentraliseerd. De opdrachten van het zorgknooppunt hebben een duidelijke decretale verankering: 24-uurzorg en 
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crisisopvang; medische diensten; dagopvang (dagverzorging); de organisatie van en de toeleiding naar haal- en brengfuncties en sociaal 
vervoer; het informeren en sensibiliseren van de bejaarde over de kwalitatieve levensloopbestendige woning, over het rusthuis en andere 
voorzieningen.  

 
Omdat er in Brussel gewerkt wordt met woonzorgzones in plaats van woonzorgcentra zullen in sommige woonzorgzones de aangeboden 
diensten verspreid liggen over een zorgboulevard. Een zorgboulevard is de omgeving rond het zorgknooppunt waarin verschillende 
diensten en zorgvormen worden aangeboden. 
 
Een zorgknooppunt is geen strikt afgebakend concept, maar kan, naargelang de wijk, de specifieke behoeften of de geboden 
mogelijkheden, een aantal specifieke functies of diensten omvatten. Een aantal van deze functies moeten zich in het zorgknooppunt of de 
zorgboulevard bevinden om een maximale toegankelijkheid te kunnen garanderen.   
 
Het zorgknooppunt wil de personen uit de doelgroep individueel begeleiden en toegang geven tot de beschikbare haal- en 
brengfuncties. De functies situeren zich zowel inzake het aspect wonen als het aspect zorg.  
 
Een rusthuis of dagverzorgingscentrum kan een mogelijke inbeddingsplaats zijn voor een zorgknooppunt. Er worden reeds heel wat 
diensten in het rusthuis of het dagverzorgingscentrum aangeboden die voor het zorgknooppunt van groot belang zijn. Door de 
samenwerking tussen de residentiële en de ambulante zorg kan een zorgknooppunt de negatieve spiraal die de verhuis naar een rusthuis 
vaak met zich meebrengt, proberen te doorbreken. 
 
De meeste lokale dienstencentra bieden reeds een aantal breng- en haalfuncties, die kaderen binnen de werking van de woonzorgzone. 
Om deze reden zouden het lokaal dienstencentrum en het zorgknooppunt perfect op elkaar kunnen worden afgestemd. De werking van de 
lokale dienstencentra dient herbekeken te worden om tot afstemming te komen met de visie rond de zorgknooppunten. Enkele 
aandachtspunten: het sensibiliseren van de nog valide hoogbejaarde, het zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor mensen met een 
lagere opleiding en/of inkomen; het sterker in de kijker brengen van de haal- en brengfuncties, het uitbreiden van het aanbod van lokale 
dienstencentra naar personen met een handicap toe, het aanbieden van een gedifferentieerd activiteitenpallet zowel naar jonge senioren 
als naar hoogbejaarden, met aandacht voor culturele ontplooiing. 
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De residentiële voorzieningen en de thuiszorgorganisaties zijn de meest voor de hand liggende partners van een  zorgknooppunt. Toch is 
het de ambitie om ook met de mutualiteiten, de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de para-
medici en de gemeenschapscentra een sterk samenwerkingsverband uit te bouwen.  
  
Binnen de ontwikkeling van de woonzorgzones wordt de huisvesting gefinancierd met subsidies afkomstig van het Brusselfonds 
(Vlaamse Gemeenschap), de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het VIPA.  
Voor de overige delen wordt gewerkt met privé-middelen. 
 
Om een zorgknooppunt te runnen wordt een woonzorgcoach aangesteld. De woonzorgcoach zorgt voor: de individuele opvolging en 
begeleiding van de betrokken bejaarde; de detectie van de (para-)medische noden; de opleiding en opvolging van mantelzorgers; de 
lokale afstemming van de haal- en brengfuncties, inclusief sociaal vervoer; de detectie van de noden aan onderhoud, herstellingen en 
aanpassingen om te komen tot een grotere levensloopbestendigheid; de coördinatie van het dagelijks onderhoud en kleinere herstellingen 
of aanpassingen in samenwerking met de klusjesdienst of buurtconciërge. 
Om dit alles te bewerkstelligen doet de woonzorgcoach zo veel mogelijk beroep op de bestaande diensten.  
 

2.2.5.  Opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven nemen 
 
Wanneer de geplande woonzorgprojecten volgens de vooropgestelde planning zullen worden gerealiseerd, zal er spoedig een tekort zijn 
aan gekwalificeerd Nederlandskundig personeel. Daarom investeert Minister Anciaux 140.000 euro in een opleidingsparcours, 
specifiek gericht op de woonzorgzoneprojecten. 
 
Een interfacewerkgroep rond opleiding en tewerkstelling wordt samengeroepen. Er zit een brede vertegenwoordiging vanuit de 
opleidings- en tewerkstellingssector, het Sociaal Fonds, de werkgeversorganisaties en de betrokken initiatiefnemers aan tafen. Ze 
formuleren aandachtspunten die bij de ontwikkeling van de opleidings- en tewerkstellingsprojecten best in acht worden genomen. 
 
Van daaruit wordt door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en de VDAB, in samenwerking met Tracé Brussel, Familiehulp en Solidariteit 
voor het Gezin, een aanbod aan beroepsopleidingen uitgestippeld.  
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Enerzijds worden bijscholingen voorzien voor werkzoekenden die al een diploma polyvalent verzorgende hebben. Zij zullen zich kunnen 
inschrijven voor taalcursussen en voor een terugkeercursus naar het beroep. Anderzijds worden extra opleidingen voor polyvalent 
verzorgenden georganiseerd, voornamelijk gericht op anderstaligen en toegespitst op tewerkstelling in een woonzorgzoneproject. Het 
opleidingsprogramma wordt in samenspraak met de toekomstige werkgevers aangepast, zodat zeer gericht kan worden gewerkt.  
 
De troef van dit project is dat de werkgevers van de woonzorgzoneprojecten bereid zijn een vaste betrekking aan te bieden aan diegenen 
die de opleidingscyclus met succes doorlopen. Wie slaagt, heeft dus onmiddellijk uitzicht op werk.  
 
Daarnaast gaat het om een unieke samenwerking tussen gespecialiseerde partners die zich bezighouden met opleiding en toeleiding naar 
tewerkstelling in de Brusselse zorgsector. Er zullen in samenwerking met de VDAB en Actiris infosessies plaats vinden waar mogelijke 
kandidaten inlichtingen krijgen over het woonzorgzoneconcept, de lopende projecten, de arbeidsvoorwaarden en de opleidings- en 
aanwervingsprocedure. Via beroepenfilmpjes met getuigenissen van werkgevers krijgen werkzoekenden een realistisch beeld van de 
jobinhoud. Er zal ook extra aandacht besteed worden aan nieuwkomers of anderstaligen die een inburgeringstraject volgen. 
 
Begin 2009 wordt gestart met de voorbereiding van een uitgebreide promotiecampagne om het project bekend te maken. Er zal een 
oproep worden gedaan naar de werkzoekenden die reeds over het diploma polyvalent verzorgende beschikken om deel te nemen aan de 
infosessies. In opvolging van deze infosessie kunnen geïnteresseerde werkzoekenden intekenen voor de screening die hen toeleidt naar 
de terugkeercursus. Indien blijkt dat de kandidaat nog over alle nodige competetenties en vaardigheden beschikt, behoort een 
rechtstreekse tewerkstelling tot de mogelijkheden.  
 
Het is de bedoeling dat dit pilootproject zich de komende jaren kan vertalen in meer bijkomende opleidingstrajecten. De timing voor 
de eerste jaren wordt op punt gesteld. 
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2.3. Stimulerende functie 

2.3.1.  Communicatie 
 
De communicatie naar het werkveld en de gebruikers situeert zich in 2008 op verschillende terreinen:  

o het tweedaags communicatiemoment op 27 en 28 november 2008;  
o de ontwikkeling van de website;  
o de uitgave in boekvorm van het Masterplan Woonzorg Brussel en van het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorg Brussel. 

Het is de bedoeling op deze wijze iedereen die interesse heeft in de woonzorgthematiek te informeren en anderzijds initiatiefnemers 
warm te maken om in Brussel te investeren in woonzorg. 
 

2.3.2.  Samenwerkingsverbanden 
 
Het afgelopen jaar heeft het Kenniscentrum Woonzorg Brussel veel inspanningen gedaan om haar plaats te verwerven in het 
welzijnswerkveld. Aanvankelijk worden kritische vragen gesteld bij het bestaan van het Kenniscentrum, maar naarmate het jaar vordert 
ebben die weg. Omzichtig te werk gaan, voldoende uitleg verschaffen en een procesgerichte aanpak vormen de uitgangspunten bij de 
uitbouw van de netwerking en de samenwerkingsverbanden.  
 
Vooral in de relatie met het Brussels Overleg Thuiszorg en de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra wordt veel tijd 
geïnvesteerd. Er ontvouwt zich een vlotte en diepgaande samenwerking tussen het BOT, het BOD en het Kenniscentrum. Dit wordt 
bekrachtigd in een samenwerkingsakkoord tussen de drie partners.  
 
Voor de opleidings –en tewerkstellingthema’s zijn de VDAB, Actiris en Tracé Brussel de voornaamste partners, samen met een aantal 
thuiszorgactoren die werkzaam zijn op dit terrein: Familiehulp en Solidariteit voor het Gezin. 
Ook met Pro Medicis Brussel, dat zich inzet voor het aantrekken van artsen en verpleegkundigen wordt samengewerkt. 
 
Voor de sociale huisvestingsthematiek wordt heel wat input verkregen via het sociaal verhuurkantoor Baïta. Ook hun poetsdienst, 
strijkdienst en klusjesdienst kan op termijn van groot nut zijn voor de bewoners.  
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Vzw ’t Stad-huis denkt mee na over woonvormen voor ouderen. Ze zijn niet alleen één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling 
van de woonzorgzone te Hoog-Molenbeek, maar nemen ook insamemspraak met het Kenniscentrum een initiatief rond kangoeroewonen.   
 
Met enkele koepelorganisaties van de residentiële ouderenzorg worden eveneens goede contacten uitgebouwd: Ferubel en Senioren 
Brussel. 
 
De voorzieningen die zich inzetten voor personen met een handicap en zich verenigen in het Brussels overleg gehandicaptenzorg, 
afgekort BROG, komen ook regelmatig over de vloer. 
 
Met Mederi, een ondersteuningsorganisatie voor zelfstandig verpleegkundigen, wordt regelmatig overlegd en tot 
samenwerkingsafspraken gekomen in  functie van zorgvernieuwing.  
 
Andere belangrijke partners zijn het Toegankelijkheidsbureau, de afdeling sociale agogiek van de VUB, de verschillende 
initiatiefnemers van woonzorgprojecten en enkele promotoren die op een sociale manier wensen te investeren in de ontwikkeling van de 
infrastructuur voor de projecten.  
 
2.3.3.  Zorgvernieuwing 
 
Zorgvernieuwing behoort tot één van de kernopdrachten van het Kenniscentrum.. 
 
In het kader van het derde Protocolakkoord van de federale regering met de gewesten en gemeenschappen ontwikkelt het 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel een zorgvernieuwend project in samenwerking met de VZW Brussels Overleg Thuiszorg (B.O.T.) en met 
de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra. Zorgvernieuwing wordt binnen het Protocolakkoord omschreven als alle zorgvormen of 
ondersteunende zorgvormen van geprogrammeerde, niet definitieve residentiële zorg of van geprogrammeerde, niet residentiële 
thuiszorgondersteunende zorg.  
 
Het B.O.T. is erkend als een geïntegreerde dienst thuisverzorging en als een samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging en is in deze 
dus een zeer belangrijke partner. Voor de ontwikkeling van het project wordt ook samengewerkt met lokale partners. Vermits het project 
een zorgvernieuwend experiment wenst op te zetten in Hoog-Molenbeek en Schaarbeek, zitten VZW De Vaartkapoen en VZW Aksent 

 61 



mee aan tafel. Het project krijgt stilaan vorm. Ook andere partners zullen bij de verdere uitwerking worden aangesproken om hun 
knowhow in te brengen.  

Eind 2008 heeft de overheid nog geen beslissing genomen over de definitieve krijtlijnen van Protocol 3. Er wordt gefluisterd dat deze eind 
januari kenbaar zullen zijn. Afwachten maar.  

2.3.4.  Externe opdrachten 
 
Het Kenniscentrum krijgt nu en dan vragen van organisaties en particulieren die aansluiten bij het thema ‘woonzorg’. Enkele voorbeelden:  
Een organisatie die werk maakt van de sociaal-economische integratie van sociaal achtergestelde groepen via de creatie van duurzame en 
aangepaste tewerkstelling, stelt specifieke vragen betreffende hun verbouwingswerkzaamheden. Ze wensen te weten hoeveel 
renovatiepremies er kunnen ontvangen worden per woongedeelte; in welke mate er vrijstelling van onroerende voorheffing kan 
verkregen worden wanneer de wooneenheden aan een sociaal verhuurkantoor worden overgemaakt en of er een manier bestaat om het 
kadastraal inkomen na renovatiewerkzaamheden zelf te kunnen inschatten. 
 
Een particulier die in hartje Brussel een gebouw renoveert heeft oog voor de levensloopbestendigheid van de woning. Hij vraagt om de 
plannen in te kijken en suggesties rond noodzakelijke aanpassingen betreffende toegankelijkheid te formuleren. Het Kenniscentrum 
geeft een globaal advies rond toegang, rolstoellift, deurbreedte, draaicirkels, badkamerindeling, e.d. 
 
Twee bewoners in de Vanhoetergang willen hun woning delen met een ouderen in een kangoeroewoonvorm. Zij wensen hun woning 
gelijkvloers te verhuren aan een senior maar weten niet hoe ze oudere Brusselaars kunnen bereiken. Het Kenniscentrum neemt de vraag 
op en verspreid die op het terrein. Ook het Seniorencentrum wordt ingeschakeld. Eind 2008 heeft één oudere onderdak gevonden. De 
andere woning kan in 2009 worden ingevuld.  
 
Iemand neemt contact op omdat ze een gebrek aan dagverzorgingscentra ervaart en overweegt zelf een initiatief te nemen. Ze wenst de 
regelgeving voor dagverzorgingscentra te verkrijgen. Alle info wordt overgemaakt en de dame krijgt de nodige uitleg over de opstart 
van een mogelijk initiatief. 
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3. De uitbouw van de interne organisatie van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
 

3.1. De interne organisatie 
 
De Overmolen heeft bij de opstart van Kenniscentrum Woonzorg Brussel heel wat voorbereidend verricht: de directeur gezocht, de 
functieprofielen van de verschillende medewerkers opgesteld, de kandidaten geselecteerd, het personeel aangeworven, het 
arbeidsreglement uitgeschreven, de huisvesting gezocht, de statuten uitgewerkt, de bestuurders aangezocht, de oprichting van de nieuwe 
vereniging gerealiseerd, de verhuis naar de nieuwe locatie georganiseerd. 
 
Vanaf 1 april 2008 staat de nieuwe vereniging zelf in voor de uitbouw van de werking. De start van het Kenniscentrum Woonzorg 
Brussel betekent dan ook dat op administratief gebied met een haast blanco blad wordt gestart. 
 

3.1.1.  Personeelsadministratie 
 
Bijstand voor de uitbetaling van de lonen, kinderbijslag, maaltijdcheques en personeelszaken wordt opgenomen door het sociaal 
secretariaat Acerta. Acerta werkt met een systeem van een dossiermanager. Deze manier van werken vergemakkelijkt de contactname 
en faciliteert de opvolging van de personeelsadministratie en het vragen van advies. Ervaring leert intussen dat nazicht van de loonstaten 
toch nog geboden is.  
 
Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt ondergebracht bij het Paritair Comité 329. Om op de hoogte te blijven van de arbeidsrechten 
en -plichten binnen dit paritair comité wordt een aansluiting verkregen bij Sociare. Aan Nederlandstalige kant is Sociare de enige 
werkgeversorganisatie voor de paritaire comités 329, 329.01 en 329.03. Daar onderhandelt ze namens haar leden met de vakbonden 
sectorale cao's over de arbeids- en loonsvoorwaarden. De dienstverlening maakt dat via een paswoord steeds de Socaire-website 
aangaande de cao’s, de verduidelijking van deze cao’s en de noodzakelijke formulieren kunnen worden geconsulteerd en gedownload. 
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Bij eventuele onduidelijkheden zorgt ook binnen het Sociare-team een contactpersoon voor verduidelijking. Daar het Sociaregebouw 
ontoegankelijk is voor rolstoelgebruikers heeft de organisatie zich geëngageerd om begin 2009 in te staan voor de vorming van de 
administratief medewerker van het Kenniscentrum met betrekking tot de arbeidswetgeving. 

3.1.2.  Arbeidsreglement 
 

Het arbeidsreglement dat door De Overmolen bij de verzelfstandiging van het Kenniscentrum wordt overgedragen, wordt door de raad 
van bestuur van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel op 02 maart 2008 goedgekeurd. Er wordt echter ook nog een aftoetsing bij 
Sociare gevraagd en in bijlage een aanvulling van de bepalingen die specifiek gelden voor het paritair comité 329.  
Omdat er in de toekomst nog aanvullingen en/of veranderingen zullen zijn binnen de cao’s van toepassing binnen het paritair comité 329, 
wordt gekozen deze gegevens via de interne server voor alle medewerkers consulteerbaar te maken.  

3.1.3.  Welzijn op het werk 
 
Voor welzijn op het werk wordt een contract afgesloten met de interbedrijfsgeneeskundige dienst IDEWE.  
Een werkgever draagt de verantwoordelijkheid over het beleid dat hij voert op het vlak van arbeidsomstandigheden. De wet wil dat de 
werkgever op dit vlak planmatig te werk gaat en zijn acties vastlegt op papier. IDEWE ondersteunt ons hierbij. 
 
Er wordt een preventieplan opgesteld naar voorbeeld van het in 2007 opgemaakte preventieplan van Preventie en Interim vzw. Hun 
handleiding bij het opstellen van een globaal preventieplan wordt gehanteerd en er wordt een checklist aan toegevoegd met bijkomende 
informatie, om de aanwezige risico’s worden in kaart te brengen en te analyseren. Deze grondige manier van evalueren en identificeren 
van de risico’s maakt het mogelijk een planning te maken om het welzijn op het werk te verbeteren.  
De planning beschrijft de risicopunten, de termijn waarbinnen deze worden opgelost en wie daarin een aandeel zal hebben. Deze checklist 
wordt regelmatig aangepast. 
Ook de bemerkingen van de preventiedeskundige van IDEWE worden opgenomen als  prioriteiten binnen het streven naar welzijn op het 
werk. 
 
In 2009 kondigt een adresverandering zich aan. Dit heeft tot gevolg dat er opnieuw een preventieplan zal moeten worden opgemaakt. 
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De werken aan het gebouw in de Sint-Gisleinsstraat, met het oog op verbetering van de werkomstandigheden, worden daarom tot een 
minimum herleid. 
Op deze manier blijft het budget groter om op de nieuwe locatie de situatie te optimaliseren. 

3.1.4.  Boekhouding 
 
In het eerste werkjaar wordt de boekhouding toevertrouwd aan FJS Consultants. Het betreft een speciaal jaar omdat de 
boekhoudkundige stukken zowel deels in de boekhouding van De Overmolen terug te vinden zijn, als in deze van VZW Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel.  
 
Het is de bedoeling om in 2009 het grootste aandeel van het boekhoudkundig werk te laten opnemen door de eigen administratief 
medewerkster. 

3.1.5.  Afsluiting van verzekeringscontracten 
 
Een organisatie die zichzelf respecteert dekt zich in tegen alle mogelijke risico’s. Daarom worden er bij DVV volgende verzekeringen 
afgesloten: 

o een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
o een verzekering betreffende de bestuurdersaansprakelijkheid 
o een verzekering alle risico’s elektronica 
o een brand en variapolis 
o een verzekering betreffende georganiseerd vrijwilligerswerk 
o een arbeidsongevallenverzekering 
o een verzekering voor ‘auto’s personeelsleden tijdens een opdracht in dienst van de vzw’. 

3.1.6.  Communicatie tussen de werknemers 
 
Om de werking te optimaliseren wordt besloten om een interne server aan te kopen. 
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De Mybook (interne server) heeft als doel om documenten voor het hele team consulteerbaar te maken. Er wordt een boomstructuur 
uitgewerkt waarbinnen opgeslagen bestanden worden ondergebracht. Het opstellen, uitbreiden en optimaliseren van deze interne server 
berust op de schouders van de administratief medewerker.  
Daarnaast wordt op deze server ook voor iedere werknemer een privatief deel voorzien waar hij – niet deelbaar - eigen werk kan opslaan. 
Hier wordt in 2009 verder op voort gewerkt en wordt een paswoordsysteem geïntroduceerd. 
 
Om de communicatie tussen de werknemers vlot te laten verlopen, wordt maandelijks voor iedere werknemer een basisbedrag voor een 
Mobistar-abonnement betaald. De GSM-kosten die het basisbedrag overschrijden worden betaald door het personeelslid zelf. De 
communicatie tussen de teamleden wordt binnen deze formule gegarandeerd gedragen door het Kenniscentrum.  
 

3.1.7.  Huisstijl 
 
Een huisstijl is de visuele identiteit van een organisatie. Briefpapier, visitekaartjes, website en brochuremateriaal ontwerpen met een 
eigen huisstijl zijn daarom heel belangrijk voor een goede imagebuilding van een organisatie. De ondersteuning bij het ontwikkelen van 
een huisstijl en een website wordt gevonden bij Studio Dermaux uit Grimbergen. 
Hij ontwerpt een strak maar dynamisch logo: 

 
 
 
 
 
 

Ook bij de ontwikkeling van de website wordt geopteerd om de Kenniscentrum-huisstijl zoveel mogelijk te introduceren.  
 
Naar aanleiding van de studietweedaagse worden pennen en mapjes aangemaakt, die bij allerhande vergaderingen en 
vormingsmomenten gebruikt kunnen worden. Ook de visitekaartjes worden tegen dan ontworpen.  
 
Op het briefpapier en de enveloppen wordt het wachten tot na de verhuis naar de definitieve kantoren. 
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3.1.8.  Bibliotheek 
 
In de toekomst wil het Kenniscentrum uitgroeien tot een verzamelpunt van informatie aangaande woonzorg. De verzamelde informatie 
rond wonen en zorg wordt daarom bij voorkeur verwerkt in een systeem dat makkelijk en vlug consulteerbaar is. In 2008 wordt gewerkt 
met een voorlopig systeem via de gedeelde server Mybook en een consulteerbare lijst van alle werken binnen het Kenniscentrum. 
Ondertussen wordt uitgekeken naar een betere manier om dit op een professionelere manier te kunnen doen in de toekomst. 
 
De administratief medewerker doet daarom een eigen onderzoek naar mogelijke oplossingen. Een daaruit voortvloeiend bezoek bij Rol en 
Samenleving vzw, waar wordt gewerkt met een Adlib-systeem - en de uitleg die daarbij wordt verschaft - vormen de aanzet om dit 
systeem te kopen. Dit is een Nederlands professioneel product dat voornamelijk binnen bibliotheken en musea wordt gebruikt. 
Het basispakket dat wordt aangekocht kan in de toekomst worden uitgebreid om op die manier de bibliotheek consulteerbaar te maken 
via de website en over te gaan tot het uitlenen van alle info.  
 

3.2. Voorstelling personeel en raad van bestuur 
3.2.1.  Het team van vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
 
Het team bestaat van bij de start van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel uit volgende medewerkers:  

 
Herwig Teugels 
Directeur  
herwig.teugels@woonzorgbrussel.be 
02 513 53 48 
 
 
Bram Fret 
Zorgdeskundige  
bram.fret@woonzorgbrussel.be 
20 513 53 48 
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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 

 
In de tweede jaarhelft wordt ook de opdracht van strategische woonzorgplanning toegewezen aan het Kenniscentrum. De raad van 
bestuur neemt de optie om met de voormalige woonzorgplanner in zee te gaan. 

 
 
ir. Kris Lombaert  
Strategisch woonzorgplanner  
info@karad.net 
Tel. 032 (0)2 461 09 36 

 

3.2.2.  De raad van bestuur van vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
 
De raad van bestuur van vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel bestaat uit 8 leden.  
Gert Van Ransbeeck, voorzitter 
Annemie Van de Casteele, ondervoorzitter 
Mark Touchant, secretaris 
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Luc Roose, penningmeester 
Johnny De Mot 
Kris Lombaert 
Herwig Teugels 
 
In de algemene vergadering zetelt - buiten de bestuursraadsleden - ook nog: 
Olivia Vanmechelen 
 
Heel het jaar door wordt gezocht naar meer diversiteit in de raad van bestuur. Enkele personen met een handicap worden gepolst. Via 
het Vlaams minderhedencentrum en andere kanalen worden bestuurders van allochtone origine aangezocht. Tot op heden wil niemand de 
uitdaging aangaan. 2009 brengt hopelijk meer succes.  
 

3.3. Voorstelling van de stuurgroep ‘Woonzorg Brussel’ 
 
De stuurgroep die de grote lijnen uitzet van de ontwikkeling van de woonzorgzones, kent volgende samenstelling 
 
Lieven Boelaert, adjunct-kabinetchef van Vlaams minister Bert Anciaux 
Karine Moykens, kabinetchef Vlaams minister Steven Vanackere 
Geert Claes, adviseur van Vlaams minister Steven Vanackere 
Martine Motteux, adjunct-kabinetchef van VGC-collegelid Brigitte Grouwels 
Kristof D’Exelle, beleidsmedewerker van VGC-collegelid Brigitte Grouwels 
Ann Steenwinckel, Coördinatie Brussel Vlaamse Gemeenschap 
Gunter Bousset, Coördinatie Brussel Vlaamse Gemeenschap 
Marïella Maes, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
Christophe Cousaert, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
Jurgen Storms, VGC-directie welzijn en gezondheid 
Mathieu Voets, VGC-directie welzijn en gezondheid 
Kris De Smet, Seniorencentrum 
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Frans Adang, Seniorencentrum 
Jef De Keyser, Seniorencentrum 
Olivia Van Mechelen, Brusselse Welzijns –en gezondheidsRaad 
Chris Blockerije, Brusselse Welzijns en gezondheidsRaad 
Caroline Verlinde, gezondheidscoördinator 
Kris Lombaert, strategisch woonzorgplanner 
Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
 
 
 
 
 
Met dank aan en met de steun van: 
 

            en de                
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Epiloog: aandacht voor een aantal knipperlichten 
 
 
De uitbouw van de woonzorgzones is volop aan de gang. Verschillende initiatiefnemers en partners tonen interesse om in Brussel een 
woonzorgvoorziening uit te bouwen. Dat is enkel toe te juichen. Toch branden een aantal oranje knipperlichten. 
 
 
De residentiële ouderenzorg wordt door een aantal vastgoedpromotoren en institutionele beleggers beschouwd als een booming 
business, waar de volgende jaren veel geld mee te verdienen valt. Vandaag wordt door vastgoedpromotoren aan uitbaters een 
tussenkomst tot 28 EUR/dag per bed gevraagd voor de infrastructurele aspecten van de opvang, daar waar een haalbare prijs (zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit van de opvang) zich situeert om en bij de 10 tot 12 EUR per dag per bed, wat in grote lijnen 
overeenkomt met de 100 EUR per m² per jaar, waarvan sprake in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Masterplan Woonzorg 
Brussel. 
Omdat de programmatiecijfers voor residentiële ouderenvoorzieningen toegekend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
of de Commission communautaire française (COCOF) quasi zijn uitgeput, komen de vastgoedpromotoren met aan hun structuur gelieerde 
vzw’s aankloppen bij de Vlaamse Gemeenschap. Dit is op zijn minst verontrustend omdat noch de structuur, noch de referenties van een 
aantal van deze groepen, enige garantie biedt voor een correcte Nederlandstalige dienstverlening. Een Bergamote-scenario2 dreigt zich 
alweer – en op grotere schaal - af te spelen. 
 
Tevens wordt ook duidelijk dat de meeste initiatiefnemers eerder in de zuidkant van Brussel wensen te investeren. Men stelt daarbij 
onomwonden dat in die gemeenten de kapitaalkrachtigste mensen wonen en dat de noordkant van Brussel veel minder aantrekkelijk is 
voor de uitbouw van een voorziening. Ook de sterkere allochtone aanwezigheid in de noord-westkant speelt hierbij een rol. Nochtans is, 
overeenkomstig het goedgekeurde Masterplan en Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorg Brussel, de opzet van de ontwikkeling 

                                                 
2 Bergamote is een rusthuis dat op 15 juli 2002 door de Vlaamse regering erkend werd erkend voor 118 woongelegenheden. De administratieve afhandeling van hun 
dienstverlening was conform de Vlaamse regelgeving, maar de opvang van de ouderen liet wat kwaliteit en Nederlandstalige onthaalvriendelijkheid betreft te wensen over. In 
2007 maakte Bergamote, na een negatieve evaluatie door de inspectiediensten van de Vlaamse overheid en na dat een uitbreiding met 32 woongelegenheden door de Vlaamse 
overheid werd geweigerd, de overstap naar de Commission communautaire française.  
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van de woonzorgzones om 70 % van de middelen in te zetten in de prioritaire zones, die zich uitstrekken van Anderlecht over Brussel-
centrum richting Evere., met inbegrip van de hele Brusselse noordrand. Deze keuze wordt onderbouwd door tal van factoren: het aantal 
inwoners boven de 65, het aantal Nederlandstalige ingeschreven senioren in de Brusselse kiesboeken, het bestaande cliënteel van de 
Vlaams erkende gezinszorg, het aantal rechthebbenden op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een verhoogde tussenkomst 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging, het percentage maatschappelijk achtergestelde ouderen enz. Het is dan ook de 
hoogste tijd dat de Vlaamse regelgeving voor de erkenningen in de ouderenzorg wordt aangepast. Nu wordt in de programmatie het hele 
Brusselse gewest als één zone beschouwd en heeft de Vlaamse administratie, mede op basis van het aangewende “first in – first out” 
systeem, weinig middelen in handen om initiatiefnemers in het zuiden van Brussel een voorlopige vergunning of erkenning te weigeren.  
Wil men voorkomen dat de Nederlandstalige ouderen enkel nog terecht kunnen in een voorziening die gelegen is in een bijna puur 
Franstalige buurt, wil men voorkomen dat de minder kapitaalkrachtigen ook in dit dossier uit de boot vallen, wil men voorkomen dat een 
groot aantal Vlaams erkende voorzieningen in Nederlands onthaalvriendelijke handen komt, dan is dringend actie nodig.  
Het is de hoogste tijd om de programmatiecijfers voor Brussel te verdelen over twee grotere zones: een eerste zone die de 
afbakening van de prioritaire zones overneemt, zoals uitgewerkt in het Masterplan en het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan, en 
waarop 70% van de programmatie slaat en een tweede zone gebaseerd op de afbakening van de niet-prioritaire zones, die recht heeft op 
30% van de huidige programmatie. 
Tegelijkertijd lijkt het aangewezen om het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorg Brussel (en daarbij ook het daaraan 
voorafgaand Masterplan Woonzorg Brussel) te laten fungeren als toetsingsinstrument voor nieuwe initiatieven in Brussel. Op die manier 
kunnen nieuwe initiatiefnemers aangezet worden zich in te schrijven in het woonzorgconcept dat voor Brussel werd uitgewerkt, en kunnen 
de nieuw erkende voorzieningen zich kaderen in een globale aanpak waarbij residentiële en thuiszorgdiensten beter op elkaar worden 
afgestemd. 
 
 
Een tweede bekommernis betreft het nieuwe woonzorgdecreet dat binnenkort binnen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering 
zal worden gestemd en goedgekeurd. In het woonzorgdecreet wordt beperkt ruimte gelaten voor een Brusselluik. De invulling hiervan 
gebeurt best door Brusselkenners. Zo is de huisvestingssituatie in Brussel compleet verschillend van deze in Vlaanderen. In Vlaanderen 
bezit 81 % van de 60-plussers een eigen woning, in Brussel is dit slechts 42 %. Dit heeft grote repercussies op bvb. de artikelen m.b.t. 
woningaanpassing die in het woonzorgdecreet zijn opgenomen. Aan zulke aspecten dient ook extra aandacht te worden besteed bij de 
uittekening van de uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe woonzorgdecreet, zo niet dreigt het decreet in Brussel zijn impact te missen. Het is 
duidelijk dat de beperkte ruimte die nu specifiek voor Brussel werd ingeschreven - door aan de lokale dienstencentra toe te laten het 
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multidisciplinair overleg te organiseren - lang niet voldoende is. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is graag bereid zijn medewerking te 
verlenen aan de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten, zodat deze ook voor Brussel afdoend zijn en een meerwaarde betekenen voor de 
huidige ouderenzorg- en de thuiszorgpartners.  
  
Het door de Vlaamse Regering hoog in het vaandel gedragen principe van publiek-private samenwerking staat vaak haaks op de huidige 
toepassing van de VIPA-reglementering. Enige soepelheid in de toepassing van deze regelgeving – zonder uiteraard de principes van de 
wet op de overheidsopdrachten te schenden - is geboden, wil men op een – zeker in de hoofdstad - gespannen vastgoedmarkt een rol 
als projectontwikkelaar van welzijnsvoorzieningen kunnen blijven spelen.  
Er zijn immers een aantal praktische problemen : 
- subsidies kunnen enkel worden verleend aan de toekomstige inrichters of gebruikers, wat in feite in tegenspraak is met het principe 

van de PPS en vaak – te ingewikkelde – constructies en zakelijke rechten noodzakelijk maakt; 
- een aankoopsubsidie kan enkel worden verleend, vooraleer de notariële akte niet is verleden, wat wel moet gebeuren, ten laatste 

vier maanden na het ondertekenen van een verkoopovereenkomst; 
- de zekerheid omtrent verbouwingssubsidies, wat vaak decisief is bij het beslissen al dan niet tot een aankoop over te gaan, kan 

enkel ontstaan, nadat een volledig dossier is overgemaakt 
Vandaag duurt het vaak bijna een jaar eer op deze vragen vanwege VIPA een advies kan worden ontvangen, wat maakt dat in de meeste 
gevallen “het kalf al lang verdronken is”. 
De enige oplossing bestaat erin om een tussentijds eigenaar te vinden, die bereid is het onroerend goed aan te kopen, in de hoop het 
naderhand aan de definitieve gebruiker te verkopen. Het is in dat opzicht onbegrijpelijk dat bvb. een formule van beperkt mede-
eigenaarschap - waardoor bij de verkoop van het geheel aan de definitieve gebruiker de registratiekosten sterk kunnen worden beperkt - 
niet hanteerbaar is binnen de VIPA-procedure.  
 
 
Het Kenniscentrum heeft het voorbije jaar een stevige dynamiek ontwikkeld, zo stellen een aantal partners het en de VGC-administratie 
suggereert het zelfs in haar verslag van de VGC-adviesraad Welzijn van 15 december 2008. Het is de ambitie op dit elan verder te gaan. 
Momenteel staan daar echter enkel projectsubsidies tegenover, vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brusselfonds. Het is 
onze overtuiging dat de opdracht van het Kenniscentrum – inclusief die van de woonzorgplanner - de komende jaren best gezamenlijk 
wordt gefinancierd door de Vlaamse minister van Welzijn en door het VGC-collegelid bevoegd voor welzijn. Hopelijk kan in de volgende 
legislatuur dit gesprek op gang worden gebracht.  
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Ook de financiering van de functie van de woonzorgcoach (in het nieuwe woonzorgdecreet: de woonassistent genoemd) dient verder te 
worden opgevolgd. In het woonzorgmodel neemt deze een cruciale rol in opdat mensen zolang mogelijk thuis zouden kunnen blijven 
wonen. En elke dag dat iemand thuis wordt verzorgd, is een uitstel van opname in een voorziening. Dat mag dan ook worden 
gehonoreerd. 
 
 
 
 
Kris Lombaert, woonzorgplanner 
Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW 
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