
Aanspreekpunt	  informele	  buurtzorg	  –op	  vrijwillige	  basis-‐	  
	  
Wat	  is	  Het	  BuurtPensioen?	  	  
	  
Het	  BuurtPensioen	  is	  een	  jong,	  sociaal	  innovatief	  project	  dat	  pensioensparen	  leuk	  maakt.	  	  Bij	  ons	  
kun	  je	  je	  voorzorgen	  nemen	  voor	  je	  toekomst	  zonder	  daarvoor	  geld	  nodig	  te	  hebben:	  schenk	  NU	  
wat	  van	  je	  TIJD	  aan	  de	  buren	  door	  dingen	  te	  doen	  die	  je	  graag	  doet,	  en	  die	  tijd	  geven	  we	  je	  LATER	  
terug,	  wanneer	  je	  zelf	  eens	  iets	  nodig	  hebt.	  	  
Hoe	  werkt	  het?	  	  De	  deelnemer	  voert	  kleine	  taken	  uit	  voor	  een	  hulpbehoevende	  buur	  (een	  oudere,	  
persoon	  met	  een	  beperking,	  langdurig	  zieke..):	  een	  bezoekje	  brengen,	  een	  boodschap	  doen,	  een	  
klusje	  in	  huis,	  een	  begeleiding	  te	  voet	  of	  met	  de	  auto	  naar	  een	  doktersafspraak,	  of	  een	  gezellige	  
activiteit	  in	  het	  Lokaal	  Dienstencentrum.	  	  	  
De	  geïnvesteerde	  tijd	  crediteren	  we	  op	  de	  spaarrekening	  van	  de	  deelnemer,	  die	  deze	  gespaarde	  
tijd	  later	  kan	  opvragen	  wanneer	  hij	  zelf	  een	  handje	  hulp	  kan	  gebruiken.	  	  Hij	  kan	  (een	  deel	  van)	  de	  
gespaarde	  tijd	  ook	  doorgeven	  aan	  iemand	  anders	  voor	  wie	  hij	  graag	  zou	  zorgen	  maar	  het	  niet	  kan	  
omdat	  die	  te	  veraf	  woont.	  	  Of	  hij	  kan	  de	  uren	  solidair	  afstaan	  aan	  de	  organisatie	  die	  ze	  doorgeeft	  
aan	  iemand	  die	  onvoldoende	  heeft	  kunnen	  sparen	  om	  de	  nodige	  hulp	  te	  krijgen.	  	  	  
Meer	  informatie	  over	  het	  concept	  en	  onze	  brochure	  vind	  je	  op:	  
http://www.woonzorgbrussel.be/BuurtPensioen	  
	  
Voor	  onze	  antenne	  in	  Heembeek	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  een	  AANSPREEKPUNT	  voor	  ons	  project,	  
iemand	  die	  met	  neus	  en	  tenen	  aanvoelt	  hoe	  vraag	  en	  aanbod	  van	  hulp	  onder	  buren	  te	  verbinden.	  	  
	  
Taken:	  	  

-‐ Je	  verzorgt	  een	  wekelijkse	  permanentie	  van	  een	  halve	  dag	  in	  het	  Lokaal	  Dienstencentrum	  
ADO	  Icarus.	  	  Tijdens	  deze	  permanentie	  kunnen	  zowel	  deelnemers	  als	  nieuwe	  kandidaten	  
bij	  jou	  terecht.	  	  	  

-‐ Je	  ontvangt	  nieuwe	  kandidaten	  deelnemers.	  	  Je	  geeft	  de	  nodige	  informatie	  over	  Het	  
BuurtPensioen.	  	  Je	  luistert	  en	  noteert	  wat	  ze	  te	  bieden	  of	  te	  vragen	  hebben.	  	  Je	  zoekt	  
onder	  de	  deelnemers	  wie	  het	  meest	  geschikt	  is	  om	  aan	  de	  vraag	  of	  het	  aanbod	  van	  hulp	  
te	  voldoen.	  	  	  	  

-‐ Je	  bent	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  voor	  deelnemers:	  je	  luistert	  naar	  eventuele	  vragen	  of	  
zorgen,	  en	  je	  volgt	  op	  of	  bij	  de	  uitgevoerde	  taken	  alles	  goed	  verlopen	  is.	  	  

-‐ 1	  keer	  per	  maand	  begeleid	  je	  een	  Ontmoetingsmoment	  met	  alle	  deelnemers.	  	  Dit	  is	  een	  
informeel	  uitwisselingsmoment	  onder	  deelnemers,	  bij	  een	  kopje	  koffie	  en	  een	  stukje	  
taart.	  	  Deelnemers	  kunnen	  er	  bij	  de	  groep	  terecht	  met	  vragen	  die	  andere	  deelnemers	  
proberen	  te	  beantwoorden.	  	  Elke	  maand	  bespreek	  je	  een	  bepaald	  onderwerp	  gerelateerd	  
aan	  het	  vrijwilligerswerk	  dat	  ze	  doen.	  	  	  

-‐ Je	  kan	  deelnemen	  aan	  uitwisselingsmomenten	  met	  andere	  antennes	  in	  Brussel.	  	  De	  
ervaringen	  van	  je	  collega’s	  zal	  je	  mee	  vormen	  in	  de	  taken	  die	  je	  doet.	  	  	  

-‐ Wanneer	  je	  een	  vraag	  niet	  zelf	  kan	  oplossen,	  kan	  je	  terecht	  bij	  de	  projectcoördinator.	  	  Die	  
kan	  je	  ook	  bijstaan	  om	  een	  vorming	  te	  organiseren.	  

-‐ Optioneel:	  je	  stelt	  een	  maandelijkse	  Nieuwsbrief	  op	  gericht	  aan	  alle	  deelnemers	  en	  
sympathisanten.	  	  Hierin	  breng	  je	  verslag	  uit	  van	  het	  Ontmoetingsmoment,	  plaats	  je	  
zoekertjes,	  weetjes,	  en	  kondig	  je	  de	  activiteiten	  van	  de	  komende	  maand	  aan.	  	  Indien	  je	  
wel	  mondig,	  maar	  geen	  schrijftalent	  bent,	  kunnen	  we	  deze	  taak	  ook	  aan	  een	  andere	  
vrijwilliger	  toevertrouwen.	  	  

	  
Tijdsinvestering:	  	  

-‐ Een	  halve	  dag	  per	  week	  permanentie	  in	  het	  Lokaal	  Dienstencentrum	  ADO	  Icarus,	  op	  een	  
vast	  moment,	  in	  samenspraak	  met	  de	  centrumverantwoordelijke;	  



-‐ Voorbereiding	  en	  deelname	  aan	  een	  Ontmoetingsmoment	  1	  x	  per	  maand,	  op	  een	  vast	  
moment,	  in	  samenspraak	  met	  de	  centrumverantwoordelijke;	  	  

-‐ Sporadisch	  en	  op	  momenten	  vrij	  te	  bepalen	  :	  bezoek	  aan	  huis	  waar	  nodig,	  afstemming	  
met	  de	  andere	  vrijwilligers,	  een	  uitwisselingsmoment	  met	  een	  andere	  antenne.	  	  	  

-‐ Nieuwsbrief	  (optioneel):	  vraagt	  maandelijks	  een	  deelname	  aan	  het	  Ontmoetingsmoment	  
+	  1	  dag	  voor	  redactie	  en	  distributie.	  	  

-‐ We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  iemand	  die	  een	  langetermijn	  engagement	  voor	  ogen	  heeft,	  van	  ten	  
minste	  1	  jaar.	  	  
	  

Wat	  bieden	  we?	  	  
-‐ Je	  kan	  mee	  pionieren	  in	  dit	  jonge	  project	  dat	  pensioensparen	  leuk	  maakt:	  je	  hebt	  er	  geen	  

geld	  voor	  nodig,	  je	  krijgt	  dankbaarheid	  terug	  en	  een	  deelname	  bezorgt	  je	  sociaal	  contact	  
in	  de	  buurt	  bovenop	  een	  groeiende	  spaarrekening	  in	  uren.	  	  

-‐ De	  projectcoördinator	  helpt	  je	  mee	  op	  de	  rails	  met	  voldoende	  informatie,	  ondersteunend	  
materiaal,	  bespreekt	  samen	  met	  jou	  de	  aanpak,	  evalueert	  met	  jou	  de	  gang	  van	  zaken.	  	  

-‐ Je	  werkt	  samen	  met	  andere	  vrijwilligers	  en	  leert	  de	  projectdeelnemers	  kennen.	  	  
-‐ Voor	  je	  geïnvesteerde	  tijd	  krijg	  je	  geen	  vergoeding	  in	  euro;	  wel	  bouw	  je	  ermee	  je	  

individuele	  pensioenspaarrekening	  op	  in	  uren.	  	  Deze	  kun	  je	  opvragen	  wanneer	  je	  later	  zelf	  
een	  handje	  hulp	  nodig	  hebt.	  	  

-‐ We	  ondertekenen	  een	  vrijwilligerscontract	  en	  bieden	  je	  een	  ruime	  verzekering	  aan.	  	  
	  
Iets	  voor	  jou?	  	  

-‐ Vind	  je	  jezelf	  terug	  in	  de	  missie	  en	  doelstellingen	  van	  het	  project?	  	  
-‐ Vind	  je	  het	  juiste	  evenwicht	  in	  een	  afstand-‐nabijheidrelatie?	  	  
-‐ Kan	  je	  goed	  omgaan	  met	  vertrouwelijke	  informatie?	  	  
-‐ Ben	  je	  een	  integer	  persoon	  en	  sociaalvaardig?	  	  

	  
Interesse?	  	  	  

-‐ Kom	  langs	  op	  het	  Lokaal	  Dienstencentrum	  ADO	  Icarus,	  Frans	  Vekemansstraat	  131,	  1120	  
Heembeek,	  tijdens	  de	  permanentie	  op	  maandagnamiddag	  tussen	  13	  en	  17u.	  	  	  

-‐ Neem	  telefonisch	  of	  per	  mail	  contact	  voor	  meer	  informatie	  of	  een	  afspraak	  :	  
katleen.deruytter@woonzorgbrussel.be	  of	  0486	  247	  246.	  	  

-‐ Wij	  rekruteren	  zodra	  wij	  de	  geschikte	  persoon	  hebben	  gevonden.	  	  We	  voorzien	  een	  
inloopperiode	  van	  1	  à	  2	  maand.	  	  

We	  moedigen	  personen	  met	  een	  beperking	  aan	  bij	  ons	  te	  solliciteren.	  	  
Bekijk	  ook	  onze	  vacatures	  voor	  de	  functies	  van	  “Netwerker”	  en	  “Administratieve	  kracht”.	  	  	  
	  
De	  organisatie	  die	  het	  project	  onder	  zijn	  vleugels	  heeft	  en	  voor	  wie	  je	  werkt,	  is	  :	  	  
Kenniscentrum	  Woonzorg	  Brussel	  vzw	  
	  
Kerntaken	  van	  de	  organisatie	  
Onder	  het	  motto	  ‘stabiliseer	  het	  wonen,	  mobiliseer	  de	  zorg’,	  stimuleert	  het	  Kenniscentrum	  de	  ontwikkeling	  
van	  woonzorgzones	  in	  Brussel.	  Ouderen	  en	  zorgbehoevenden	  krijgen	  in	  een	  woonzorgzone	  alle	  steun	  die	  
ze	  nodig	  hebben	  om	  zo	  lang	  mogelijk	  thuis	  te	  blijven	  wonen.	  Pas	  wanneer	  dat	  niet	  meer	  gaat,	  wordt	  
passende	  zorg	  geboden	  in	  een	  residentiële	  voorziening.	  	  
Het	  Kenniscentrum	  bevordert	  en	  ondersteunt	  de	  uitbouw	  van	  de	  woonzorgzones.	  Dat	  doet	  het	  door	  
kennis	  en	  expertise	  te	  ontwikkelen,	  door	  de	  uitbouw	  van	  ouderenvoorzieningen	  en	  thuiszorgdiensten	  te	  
ondersteunen	  en	  te	  begeleiden,	  en	  door	  nieuwe	  woon-‐	  en	  zorginitiatieven	  mee	  op	  gang	  te	  trekken.	  
Contactgegevens	  
Lakensestraat	  76	  
1000	  Brussel	  
02	  211	  02	  40	  
kenniscentrum@woonzorgbrussel.be;	  	  www.woonzorgbrussel.be	  


