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Goudvis van eenzaamheid - Senne Guns

Nog elke dag verse soep

Nog elke maand honingkoek

Nog elke week zelf naar de

kruidenier

Nog elke avond haar plezier

Ze is 83 en ze doet dat heel erg goed

Ze is 83 maar behoorlijk jong van bloed

En als ze iets wil zeggen geraakt ze ook wel kwijt

Aan haar goudvis van eenzaamheid

En die goudvis vindt het lang niet mis

Hij staart haar aan terwijl ze nipt van haar glas wijn

Hij zwemt in cirkels en begripvol als hij is

Luistert hij naar de pijn van het zijn

Nog elke zondag gaat ze naar ’t graf van haar man

‘t Is alleen jammer dat hij niet meer zo goed luisteren kan

Dus als ze iets wil zeggen geraakt ze het enkel kwijt

Aan haar goudvis van eenzaamheid

En die goudvis vindt het lang niet mis

Hij staart haar aan terwijl ze nipt van haar glas wijn

Hij zwemt in cirkels en begripvol als hij is

Luistert hij naar de pijn van het zijn

En op een morgen drijft er in een visbokaal

Een goudvis van eenzaamheid

Wie zal nu luisteren naar haar verhaal

Is er iemand met evenveel tijd

Als die goudvis van eenzaamheid?
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Voorwoord

Jaarverslag 2010 … dit keer geen zware lectuur, maar korte

en verteerbare stukjes die per maand een beknopt beeld

schetsen van de realisaties van het afgelopen jaar.

2010 begint sterk voor het Kenniscentrum Woonzorg

Brussel . Twee jaar werking wordt door een externe

evaluator onder de loep genomen. Het resultaat mag gezien

worden, en voor de uitvoering van de werkpunten nemen

we graag de handschoen op.

Om onze identiteit, visie, werking, toekomstplannen,

bouwprojecten, samenwerking met andere organisaties …

nog transparanter en breder te communiceren, wordt een

nieuwe website aangemaakt, die in 2011 wordt gelanceerd.

De invulling van de woonzorginitiatieven krijgt verder

vorm, al loopt dat niet altijd van een leien dakje. Het

zorgvernieuwingsproject start , evenals de eerste nieuwe

voorzieningen: een woonzorgcentrum en dagverzorging.

In de lente van 2010 steken verschillende

welzijnsorganisaties de koppen bij elkaar en besluiten om

samen hun intrek te nemen in het gebouw op de

Lakensestraat 76. De verbouwingswerken starten. Het biedt

op termijn nieuwe mogelijkheden en perspectieven voor de

toekomst.

Het woonzorgverhaal is nog lang niet af. Nieuwe

opportuniteiten dienen zich aan. 2011 ziet er veelbelovend

uit.

Herwig Teugels

Foto werk: Günter Scholz
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In het najaar 2010 krijgt het Kenniscentrum de vraag van Minister
Smet, om tegen eind januari 2011 een evaluatie te maken van
twee jaar werking.

De raad van bestuur kiest er voor om een externe evaluator aan
te stellen. Jaak Geurts krijgt de opdracht toevertrouwd. Hij doet
een schriftelijke bevraging bij stakeholders aangaande de missie
en doelstellingen, de gebruikte processen, de ingezette middelen
en de bereikte resultaten.
Nadien trekt hij op interview bij enkele relevante actoren:
subsidiërende overheden, management en raad van bestuur.

Uit deze evaluatie blijkt dat
- het Kenniscentrum een goed zicht heeft op de Brusselse

realiteit en van daaruit op korte tijd een degelijk onderbouwd
concept heeft uitgewerkt rond de woonzorgzones;

- het Kenniscentrum een zeer dynamische werking ontwikkelt
en een voortrekkersfunctie inneemt die het mogelijk maakt om
efficiënt te werken en projecten op te zetten;

- het concept woonzorgzones op het terrein reeds vertaald
werd naar een verrassend groot aantal woonzorgprojecten;

- deze ontwikkelingen als zijdelings effect hebben dat een hele
beweging op gang kwam rond het woonzorgconcept, met
verschillende nieuwe initiatieven als gevolg.

De evaluatie geeft volgende werkpunten mee:
- werk maken van een ruimere bekendmaking van het

woonzorgconcept (o.a. door toegankelijkere website);
- sterker inzetten op inspraak van en overleg en samenwerking

met partners op het werkveld;
- op een permanente en structurele manier overleg plegen met

de bevoegde overheden;
- het uitwerken van een duidelijke strategie voor het

operationaliseren van projecten die startklaar zijn;
- meer investeren in de opleiding en toeleiding van geschikt

verzorgend en dienstverlenend personeel.
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-januari 2010--
Gewikt, gewogen en goed bevonden

Minister Smet vraagt het Kenniscentrum een interne

evaluatie te maken. Om zo objectief mogelijk te werken,

wordt de opdracht toevertrouwd aan een externe

evaluator. Deze geeft na bevraging aan dat de werking

goed bezig is en reeds heel wat initiatieven ontwikkelt. Het

verzorgen van de communicatieprocessen wordt als

belangrijkste werkpunt aangehaald.
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Het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorgzones
Brussel stelt dat er buiten de prioritaire zones ook best
tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in een beperkt aantal niet-
prioritaire zones, vnl. in Oudergem en Vorst.

Op 18 januari 2010 opent Residentie Bellevue in de Koningslaan
te Vorst de deuren. Dit initiatief van Senior Assist biedt plaats aan
153 zorgbehoevende ouderen. Tegelijkertijd wordt het uitgeleefde
rusthuis Ingendael te Laken gesloten. Met deze dubbele operatie
wordt de Vlaams erkende residentiële capaciteit haast
verdubbeld, van 104 woongelegenheden naar 197
woongelegenheden.

Dit woonzorgcentrum zal samen met een lokaal dienstencentrum
en een dagverzorgingscentrum de zorgverlening in de
woonzorgzones Vorst en Sint-Gillis op zich nemen.

Op wandelafstand van het woonzorgcentrum wordt op de
Brutopiasite aan de De Mérdodestraat een lokaal
dienstencentrum (LDC) gepland. LDC Forum waagt de overstap
van Brussel-centrum naar Vorst. Zij stappen mee in een
ecologisch groepswonenproject, waarbij 26 gezinnen (jong en
oud) op eenzelfde site elk hun eigen plek bouwen en enkele
gemeenschappelijke ruimten. Het LDC brengt er zijn lokalen
onder van waaruit de diensten naar de gebruikers toe zullen
worden verzorgd. Het LDC zal de functie van zorgknooppunt
vervullen, wat voor de wijk ongetwijfeld een grote meerwaarde zal
betekenen. De bouw van de site start in de loop van 2011.

De derde pijler wordt het dagverzorgingscentrum dat door de
Brailleliga in de Engelandstraat te Sint-Gillis zal worden
uitgebouwd. Dit centrum zal zich voornamelijk richten naar
slechtziende ouderen.

De ligging van de drie projecten situeert zich telkens rond de De
Mérodestraat, die Vorst en Sint-Gillis verbindt. Deze wordt dan
ook de centrale as van de woonzorgverlening in die zones.
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-januari 2010--
De eerste Vlaams erkende residentiële uitbreiding

De eerste uitbreiding van het aantal residentiële plaatsen

voor ouderen is begin 2010 een feit. 153 ouderen vinden een

stek in een gloednieuw woonzorgcentrum te Vorst.

Het is de start van de verdere ontwikkeling van de

woonzorgzone met bijkomend een lokaal dienstencentrum

en een dagverzorgingscentrum. De dienstverlening richt

zich naar Vorst en Sint-Gillis.
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Reeds enige tijd is het Kenniscentrum op zoek naar een vaste
stek om haar werking verder uit te bouwen. De huidige locatie is
een voorlopige. Er zal op termijn een dagverzorgingscentrum en
serviceflats worden gebouwd.

Toen in 2009 bekend raakte dat het centrum tot hoogstens eind
2011 zou kunnen blijven, startte een zoektocht naar een
definitieve huisvesting. Er werden heel wat panden bezocht. Maar
weinige waren echt toegankelijk of voldeden aan de minimale
kwaliteitseisen. Eén gebouw voldoet in potentie aan de
verwachtingen: een kantoorgebouw gelegen in de Lakensestraat
76, in het centrum van Brussel. Het heeft een beschikbare
oppervlakte van 1000 m² en kan plaats bieden aan verschillende
organisaties. De idee groeit om een aantal werkingen die bij
woonzorg betrokken zijn samen te brengen in één huis.

Op 4 februari 2010 starten de eerste officiële gesprekken
daaromtrent. Aanvankelijk is er weinig enthousiasme, maar in de
loop van 2010 zeggen volgende partners hun medewerking toe:
Home-Info, Huis voor Gezondheid, Brusselse Welzijns- en
Gezondheidsraad, Brussels Overleg Thuiszorg, Mederi, ADO
Icarus.

Vzw De Overmolen wordt bereid gevonden het eigenaarschap op
zich te nemen en het pand te verbouwen tot privatieve kantoren
voor de verschillende organisaties, gekoppeld aan
gemeenschappelijke infrastructuur: keuken en eetruimte,
vergaderzalen, berging, telefonie, serverruimte, onthaal …

In de maand april 2011 zullen de verbouwingen achter de rug zijn
en kan de verhuis van de verschillende organisaties plaatsvinden.
Het biedt de kans om de onderlinge samenwerking te versterken.
Wij kijken alvast uit naar de verhuis en hopen op zonnige
middagen ook wat te kunnen genieten op het dakterras.
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-februari 2010--
Eindelijk uitzicht op een vaste werkplek

Eindelijk een definitieve werkplek … in hartje Brussel, goed

bereikbaar, vlot toegankelijk en gedeeld met zelfgekozen

partnerorganisaties. Dat doet goesting krijgen om te

verhuizen. In april 2011 is het zover.
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Het Kenniscentrum wil in Brussel een Steunpunt
Woningaanpassing oprichten, een centraal informatiepunt waar
iedereen terecht kan voor informatie en begeleiding.

Omdat het Steunpunt Woningaanpassing Brussel nog niet
operationeel is, werd voor de verfilming van de
aanpassingswerken samengewerkt met Landelijke Thuiszorg vzw
uit Vlaams Brabant en hun dienst Woningaanpassing. Zo kwam
een samenwerking tot stand met Eva Van Oostveldt, een
coördinator/ergotherapeut van Landelijke Thuiszorg vzw.

Een begeleiding woningaanpassing verloopt als volgt:
bij een eerste bezoek bij de persoon die zijn woning wil
aanpassen legt Eva uit wat ze voor hem kan betekenen; ze geeft
een advies over de manier waarop de woning kan worden
aangepast, maakt een offerte, tekent een plan voor de
aannemers indien het een grotere aanpassing betreft, zoekt uit
welke premies er verkregen kunnen worden en helpt bij het
aanvragen van die premies. Vervolgens volgt zij de
werkzaamheden van de aannemers op en kunnen de cliënten
met alle vragen en problemen bij haar terecht. Op het einde, na
alle werkzaamheden, komt zij nog eens kijken of alles is
uitgevoerd zoals op voorhand was afgesproken.

Veel Brusselse woningen hebben een sterk verouderde
badkamer die niet meer goed bruikbaar voor mensen op hun
oude dag. Vermits de badkamer een ruimte is waar veel
ongelukken gebeuren door een watergladde vloer of te hoog bad
hebben we de keuze gemaakt om een badkameraanpassing van
a tot z in beeld te brengen.

Dankzij een samenwerking met Eva van Oostveld en Eliane Pollet
en Pieter Vuurstaek kwam deze film tot stand,waarvoor onze
grote dank! Deze film wordt als vormingsmateriaal ingezet in de
opleiding ergotherapie.
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-februari 2010--
Film badkameraanpassing

Het oud echtpaar Eliane en Pieter wagen de stap en hebben

besloten hun badkamer aan te passen. Het bad is te diep om

gemakkelijk in en uit te stappen en ook het toilet ontbreekt

aan comfort en veiligheid. Daarom hebben ze besloten om

het bad te vervangen door een drempelarme douche en de

wc te verhogen.

Dit alles wordt op video vastgelegd. De film illustreert hoe

een onaangepaste badkamer getransformeerd wordt in een

veilige, comfortabele en toegankelijke ruimte.
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De Wingerd is gelegen in Leuven en bundelt op één site zowel
een dagcentrum, een lokaal dienstencentrum, zorgflats en
kleinschalige (groeps)woningen. Het kleinschalig groepswonen
voor dementerende ouderen en de samenwerking tussen de
verschillende actoren op de site geeft aan dat diverse zorgvormen
elkaar kunnen ondersteunen.

Het bezoek aan de Wingerd heeft onze blik verruimd en bezorgt
ons inspiratie voor het project in Evere. Het vergroot onze honger
om meer kennis te vergaren omtrent kleinschalig wonen voor
dementerende ouderen. Meer informatie over de Wingerd kan je
vinden op www.wingerd.info.

Het Foe Ooi Leeuw complex staat in de wijk Nieuw Kempering in
Amsterdam Zuidoost. Een ruim opgezette wijk waar merendeel
eengezinswoningen zijn gebouwd en een aantal appartementen
van de woongroep Foe Ooi Leeuw. Samen met de
woningcoöperatie zijn deze woningen architectonisch zo opgevat
dat ze voldoen aan de wensen van de Chinese ouderen. De
Chinese ouderen voelen er zich thuis in een omgeving die is
ingericht rekening houdend met hun tradities.

De 54 senioren ondernemen samen activiteiten, ze praten met
elkaar, koken samen, spelen mahjong, beoefenen tai chi en
zingen karaoke.

Om naast het onderlinge sociaal contact ook het contact met de
buurt aan te zwengelen wordt de buurt te betrokken bij Chinese
of andere activiteiten.

Om de ouderen wegwijs te maken in het landschap van de
diensten en zorg komt er één maal per week een
chineessprekende werkkracht langs om de ouderen hierbij te
begeleiden. Vele Chinese ouderen die er wonen spreken namelijk
enkel hun dialect, waardoor ze voorheen minder sociaal contact
hadden. De externe werker probeert ook de samenhang en
betrokkenheid tussen de ouderen te versterken.
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-maart 2010--
Bezoek aan De Wingerd en het Foe Ooi Leeuw huis

Om onze kennis te vergroten en een zicht te krijgen op

nieuwe ontwikkelingen, nemen we regelmatig een kijkje bij

verschillende initiatieven. Dit jaar bezochten we onder

andere ‘De Wingerd’ in Leuven en ‘Foe Ooi Leeuw’ in

Amsterdam.
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In het Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan wordt gesteld dat er
best een woonzorgcentrum ontwikkeld wordt in Oud-Molenbeek.
Een zoektocht naar een geschikte locatie levert niets op. Het
Kenniscentrum verneemt dat op een boogscheut van Oud-
Molenbeek de KUB-site in Koekelberg vrijkomt. Het trekt naar de
eigenaar en doet het voorstel om er een woonzorgproject uit te
werken. HUB-EHSAL is er onmiddellijk voor te vinden.

Er worden initiatiefnemers aangezocht. De eigenaar geeft eind
maart zijn fiat aan vzw Sint-Vincentius uit Erpe-Mere. Een
totaalproject voor de site wordt uitgetekend, met
woonzorgcentrum, kortverblijf, herstelverblijf, serviceflats,
zorghotel, woningen, ondersteunende diensten. De
haalbaarheidsstudie maakt duidelijk dat het kan. De erkenningen
worden aangevraagd en door de Vlaamse overheid goedgekeurd.

Brussel Deze Week krijgt het te horen en brengt een tendentieus
artikel over een ‘zorgdorp’. De poppen gaan aan het dansen. De
Franstalige politici stellen hun veto. Alles is te herbeginnen.

Sindsdien wordt er in stilte verder gewerkt om alsnog een
woonzorgproject op die plek te kunnen ontwikkelen. Er worden
andere partners bij betrokken, de contacten met gewest en
gemeente worden extra verzorgd, het programma wordt
bijgesteld.
De VGC doet haar intrede en wenst de sporthal met bijhorend
terrein te kopen.
Voor de totale site wordt met de verschillende partijen een
masterplan uitgewerkt. Dit dient in het voorjaar 2011 als basis
voor de aanvraag van het stedenbouwkundig attest.

We hebben er moed op dat er alsnog een Vlaams erkend
woonzorgproject kan worden gerealiseerd. Te volgen in 2011.

18

-maart 2010--
De KUB-site te Koekelberg: fantastische opportuniteit

artikel uit Brussel Deze week, 13 oktober 2010

Een nieuw totaalproject woonzorg staat in Koekelberg op

de rails. Het klaar krijgen is geen sinecure. Politieke

inmenging, communautaire koorts, tendentieuze

journalistiek… werpen roet in het eten. Er wordt in stilte

verder gewerkt, op hoop van zege.
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Op 1 januari 2010 treedt het ministerieel besluit in voege dat
bepaalt dat woonzorginitiatieven in Brussel zich moeten inpassen
in de ontwikkeling van de woonzorgzones en dat de
voorzieningen goed geografisch gespreid moeten zijn.
Dit besluit heeft zijn gevolg voor het in het Masterplan
Woonzorgzones Brussel gepland woonzorgcentrum in de
Verheydenstraat te Anderlecht.

Eind 2009 – net voor het ministerieel besluit van kracht wordt -
werd door de Vlaamse overheid een voorafgaande vergunning
afgeleverd voor een woonzorgcentrum in de Materiaalstraat te
Anderlecht. Daar de site Verheydenstraat gevestigd is op minder
dan 1 km van de vergunde site, worden de plannen opgeborgen.
Er is nl. niet meer voldaan aan de vereiste van een evenwichtige
geografische spreiding. In maart wordt aan de eigenaar het
nieuws medegedeeld dat de site geen bestemming voor ouderen
zal krijgen.

De toekomstige uitbouw van een woonzorgcentrum in de
Materiaalstraat heeft als voordeel dat er een initiatief wordt
genomen in de woonzorgzone Kuregem. Het is een zone waar
nog geen enkel woonzorgcentrum gevestigd is.

In dezelfde zone heeft ook lokaal dienstencentrum Cosmos
plannen om een initiatief te nemen. Cosmos wenst een project
met verschillende woonvormen op te zetten voor oudere
Afrikaanse vrouwen, liefst gecombineerd met een
intergenerationeel of een intercultureel aspect. Daartoe worden in
de loop van 2010 in Kuregem verschillende mogelijke panden
bezocht. Het leverde geen enkel haalbaar project op. Er wordt in
2011 verder gezocht naar een site met voldoende potentieel om
dit idee te realiseren.
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-maart 2010--
In Anderlecht loopt het anders dan verwacht

Een nieuwe regelgeving laat zijn sporen na. Het project

Verheydenstraat wordt stopgezet. Maar er bieden zich

nieuwe mogelijkheden aan: de ontwikkeling van

woonzorginitiatieven in Kuregem.
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In september starten de eerste twee Vlaams erkende
dagverzorgingscentra. Het dagverzorgingscentrum Terranova
bevindt zich in het centrum van de stad in het Terranova-gebouw
waar ook de HUB gevestigd is. Een nauwe samenwerking met
het hoger onderwijs wordt hierdoor mogelijk. Terranova wordt
uitgebaat door de vzw Sint-Vincentius en is gespecialiseerd in het
begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Tram 82, eigendom van de Senior living Group in Sint-Agatha-
Berchem, is op een site gelegen waar ook een woonzorgcentrum
en een Lokaal dienstencentrum gevestigd zijn. Dit zorgt voor veel
mogelijkheden tot synergie op deze site.
Deze twee initiatieven in het Terranova-gebouw stellen zich op 23
april gezamenlijk voor aan mensen uit het werkveld. Na, deze
eerste bekendmaking openen beide initiatieven in het tweede
deel van het jaar hun deuren.

Omdat deze centra nog niet bekend zijn bij het grote publiek
hebben ze weinig bezoekers. Om meer kennis te vergaren
omtrent de manier van werken en communiceren bezochten we 6
door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
gesubsidieerde dagverzorgingscentra. Bij deze
dagverzorgingscentra kregen we een warme ontvangst en zeer
boeiende uitleg. Zo weten we nu dat het gemiddeld 2 jaar duurt
alvorens een volledige bezetting wordt verkregen. We hebben
ook de kans gekregen om duidelijk te maken, dat de nieuwe
dagenverzorgingscentra geen concurrenten zijn, maar dat er
gestreefd wordt naar een samenwerking. Doorverwijzing in het
welzijn van de bezoeker staat hier voorop. We wensen alle
dagverzorgingscentra veel succes met hun werkingen, want ze
zijn echt noodzakelijk in een goed werkende ouderenzorg.

Interessante sites:
 www.sint-vincentius-vzw.be/dagcentrum-niet-aangeboren-

hersenletsels
 http://www.arcusbru.be
 http://www.centredesoinsdejour.be/nl/start.html
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-april 2010--
Tram 82 &Terranova

In de tweede helft van dit jaar opende de eerste twee

Vlaams erkende dagenverzorgingscentra hun deuren.

Gezamenlijk kwamen ze op een infodag met hun initiatief

naar buiten. Beide organisaties willen samenwerken om zo

ouderen in Brussel de kans te geven naar een

dagverzorgingscentrum te kunnen gaan. Enkele

dagverzorgingscentra erkend door de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie lichten ons hun interne werking

toe, waardoor we een beter zicht kregen op de kansen die

dagverzorgingscentra in Brussel hebben. Ook hopen we op

een nauwe samenwerking tussen alle

dagenverzorgingscentra.

Artikel uit Brussel Deze week, 29 april 2010
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Voor de Begijnenstraat is een woonconcept uitgetekend met
verschillende woonvormen. Ouderen en personen met een
handicap leven er samen in een intergenerationeel geïntegreerd
wonen-concept.
De senioren die worden begeleid door het lokaal dienstencentrum
De Vaartkapoen, kunnen in geval van crisissituaties beroep doen
op de 24-uurspermanentie die is ingebed in De Lork, de
voorziening voor personen met een handicap. Dit geeft de
ouderen een groot gevoel van veiligheid.

De verbouwing van de appartementen in de Begijnenstraat is
voleindigd volgens de door het Kenniscentrum geadviseerde
uitvoeringsplannen.
Er werd zeer veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van
de woningen en aan hulpmiddelen die het langer zelfstandig
wonen bevorderen. De samenwerking met het
Toegankelijkheidsbureau was hierbij cruciaal.

Ook de plannen voor de verbouwing van het lokaal
dienstencentrum dat op het gelijkvloers zal worden gehuisvest,
worden opgevolgd en geadviseerd en de contacten met de
bevoegde overheden worden gelegd.
De bouwvergunning werd ingediend. Het is wachten op het fiat
van gemeente en gewest. Hopelijk kunnen we in 2011 weer een
stap verder zetten met de realisatie ervan.
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-mei 2010--
Oplevering Begijnenstraat

Op 27 mei werden in de Begijnenstraat in Hoog-

Molenbeek 1 woongelegenheid voor een leefgroep van 3

mensen, 5 appartementen en 2 studio ’s voor mensen

met beperkte mobiliteit definitief opgeleverd. Alle

woningen waren reeds bewoond op dat ogenblik en de

bewoners vertelden ons hoe tevreden zij zijn met hun

nieuwe thuis.



25

De ontwikkeling van woonzorgzones is niet alleen in Brussel een
realiteit. Ook in andere Vlaamse steden wordt ingezet op de
creatie van woonzorgzones. Wervik liep jaren geleden al voorop,
en ook in Genk en Antwerpen werden de nodige plannen
uitgetekend.

In 2010 vonden de uitwisselingssamenkomsten plaats met het
Zorgbedrijf Antwerpen. De ene ontmoeting ligt de klemtoon op de
zorg, een andere keer op de aanpak van de infrastructurele
elementen. Het zijn telkens boeiende gesprekken waarbij de
verschillende partners met extra bagage huiswaarts trekken.

Ook de provincie Oost-Vlaanderen is nieuwsgierig naar de
Brusselse aanpak in de uitbouw van woonzorgzones . De
directeur van het Kenniscentrum wordt gevraagd om aan de
commissie woonzorg Oost-Vlaanderen het concept te gaan
toelichten.

Enkele maanden later komen een aantal mensen van de
provincie Limburg op bezoek. Ook met hen wordt het een leerrijk
en verrijkend onderhoud.

De ontmoetingen versterken de overtuiging dat het uitgetekende
woonzorgconcept ook door anderen als een meerwaarde wordt
gezien. Het is een vertaling van nieuwe inzichten. Het woord
‘rusthuis’ vervangen door ‘woonzorgcentrum’ is niet voldoende
om er een echt woon- en een zorgcentrum van te maken. Dat
vergt andere inspanningen, met andere concepten, waarbij op
een nieuwe wijze wordt gekeken naar de oudere en naar de
noodzakelijke hulp-, dienst- en zorgverlening. De ambulante en
de residentiële zorg sluiten hierbij nauw op elkaar aan en ook de
familie en de mantelzorger krijgen volop hun plaats. Deze
ommekeer vraagt het afstand nemen van het pure
instellingsdenken en ruimte maken voor de autonomie, de
betrokkenheid en de waardigheid van de oudere. De oudere staat
voorop en de voorziening past zich daaraan zo flexibel mogelijk
aan.
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-mei 2010--
In overleg met andere steden en provincies

Onderlinge uitwisseling, leren van elkaar, elkaar

enthousiasmeren en kritisch bevragen, dat is het doel

van verschillende ontmoetingen met partners die in

andere steden met de ontwikkeling van

woonzorgzones bezig zijn. 2010 was daarin een

vruchtbaar jaar.
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Een gebouw/woning kan perfect toegankelijk zijn, maar daar heb
je weinig aan als de omgeving rond dat gebouw ontoegankelijk is.
Voorbeelden van een ontoegankelijke omgeving zijn: voetpaden
die te smal zijn, te hoge drempels van straat naar voetpad,
onvoldoende straatverlichting, parkeergeldautomaten die in het
midden van het voetpad staan zodat er niet langs gereden kan
worden met een rolstoel of kinderwagen… De manier waarop de
gebouwde omgeving vormgegeven wordt en ook de plaatsing van
het straatmeubilair, bepalen in grote maten de fysieke
toegankelijkheid van de publieke ruimte.

Vandaar dat het Kenniscentrum Woonzorg Brussel aan de
Gemeente Molenbeek en aan het Toegankelijkheidsbureau te
Hasselt gevraagd heeft om samen de omgeving rond het
zorgknooppunt Hoog-Molenbeek door te lichten en te kijken op
welke manier de omgeving georganiseerd kan worden op maat
van iedereen. Daarbij is speciaal gefocust op de straten die de
gemeente op korte termijn van plan is te heraan te leggen. Omdat
deze straten sowieso een ‘make-over’ krijgen is het maar een
kleine moeite om ervoor te zorgen dat die veranderingen ten
goede komen van de toegankelijkheid. Op die manier kunnen
fouten uit het verleden ook vermeden worden.

Een 30-tal knelpunten zijn opgelost. De gemeente Molenbeek
heeft zich op die manier sterk ingezet opdat de bewoners zich
vlot kunnen bewegen door de straten rond het zorgknooppunt -
dus ook mensen met een beperking. Het Kenniscentrum heeft als
streefdoel om met meerdere gemeenten samen te werken en er
op die manier naar te streven dat de publieke ruimte tenminste in
de woonzorgzones toegankelijk is voor iedereen.
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-mei 2010--
Toegankelijkheidsbureau & Molenbeek

Projecten opzetten voor ouderen en personen met een

handicap kan maar slagen als ook de woonomgeving

aan deze doelgroepen is aangepast. Het

Kenniscentrum nam de proef op de som en testte het

samen met het Toegankelijkheidsbureau uit in de

Woonzorgzone Hoog-Molenbeek.
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Anderhalf jaar werd er gewerkt aan de voorbereiding van een
Protocol 3-dossier (federale RIZIV-middelen voor
zorgvernieuwing in samenspraak met de gemeenschappen en
gewesten). Aanvankelijk willen verschillende Vlaams erkende
organisaties elk apart een dossier indienen. Het Kenniscentrum
weet hen te overtuigen dit samen te doen. Mederi wordt als
trekker aangesteld. En met succes. Het dossier wordt
goedgekeurd en start in juni 2010.

Het project wil ouderen zes maand langer uit een rusthuis houden
door de zorg thuis op een aangepaste en efficiënte wijze te
organiseren. Daarvoor worden zorgregisseurs in het leven
geroepen. Zij brengen in samenspraak met de oudere de noden
in kaart en stellen een zorgactieplan op. Zij regelen een vlotte
toegang tot de zorg- en dienstverlening. Met de verschillende
zorg- en dienstenleveranciers worden afspraken gemaakt
aangaande zorggarantie en continuïteit.

Er wordt doelbewust gekozen voor een wijkgericht model,
vertrekkend vanuit een lokaal zorgknooppunt van waaruit de
verschillende haal- en brengfuncties op vraag van de cliënt
worden gecoördineerd. De zorgregisseurs worden daarom bij
voorkeur gekoppeld aan de lokale dienstencentra.

Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek worden gekozen als
proefgemeenten, LDC De Vaartkapoen en LDC Aksent als
bevoorrechte partners. Eind 2010 worden de vooropgestelde
tussentijdse resultaten gehaald: 40 zwaar zorgbehoevende
geïncludeerde cliënten. Er wordt uitgekeken om het project ook
naar andere gemeenten uit te breiden. Het Kenniscentrum voert
daaromtrent gesprekken met medewerkers van het OCMW Jette.
Een samenwerking met een gemeente en OCMW zou
zondermeer een meerwaarde betekenen. Ook in Anderlecht
worden contacten gelegd.

Wil je meer over het project vernemen, surf naar
www.planjezorg.be.
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-juni 2010--
Zorgvernieuwing met het zorgactieplan

Als zwaar zorgbehoevende toch zo lang mogelijk thuis

blijven wonen kan, mits de juiste en aangepaste

ondersteuning wordt geboden. Het project

Zorgactieplan wil daaromtrent experimenteren en een

voorbeeldfunctie opnemen. De eerste resultaten ogen

positief.

http://www.wingerd.info/
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18 juni 2010 staat voor het woonzorgproject Sint-Jozef te Evere
geboekstaafd als de dag dat de bouwvergunning werd ingediend.
Na het bekomen van een voorwaardelijk stedenbouwkundig
attest, werden de definitieve plannen uitgewerkt. Daar in het
project verschillende partijen betrokken zijn, vroeg dit de nodige
omzichtigheid. De combinatie van een Vlaams erkend
woonzorgcentrum voor 30 dementerenden, 17 serviceflats en een
lokaal dienstencentrum, gekoppeld aan een GGC-erkend
woonzorgcentrum garandeert de Everse ouderen op termijn een
continuüm in het zorgaanbod.

De uittekening van de plannen gebeurde door BURO II, een
Vlaams bureau dat door een samenwerking met Archi+ zijn
positie in Brussel heeft versterkt.
Zij ontwierpen in samenspraak met de eigenaar en
initiatiefnemers een duurzaam gebouw van 8 verdiepingen met
een daktuin en een binnentuin, die in verbinding staat met het
achterliggende park. De serviceflats sluiten nauw aan bij het
lokaal dienstencentrum, zodat de bewoners uitgenodigd worden
volop gebruik te maken van de geboden dienstverlening. Voor het
woonzorgcentrum voor dementerenden is er gekozen voor kleine
leefgroepen van 10 personen met telkens een ruime
gemeenschappelijke leefruimte met kookeiland. De kamers (24
m²) hebben daarvoor iets aan oppervlakte ingeboet. Deze keuze
stoelt op de overtuiging dat dementerenden best zoveel mogelijk
participeren aan het dagelijkse leven en dus minder tijd op de
kamer doorbrengen.

Er is getracht om zoveel mogelijk met hernieuwbare energie te
werken. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst en het
geheel wordt verwarmd via warmtekrachtkoppeling. Er wordt niet
gekozen voor systematische koeling, tenzij waar echt nodig. Er
zal eerder beroep worden gedaan op zonnewering, die mee in de
architectuur wordt geïntegreerd.
Ook naar materiaalgebruik is zo ecologisch mogelijk gedacht.
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-juni 2010--
Sint-Jozef Evere dient stedenbouwkundig dossier in

Het woonzorgproject Sint-Jozef te Evere zit in de

laatste fase alvorens tot uitvoering te kunnen

overgaan. Het stedenbouwkundig dossier werd

ingediend door Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef, met

goedkeuring van cvba Evere Green – dat de

serviceflats bouwt- en vzw Aksent dat

verantwoordelijk is voor het lokaal dienstencentrum.

Ook de onderlinge samenwerkingsovereenkomsten

werden het voorbije jaar ondertekend.

http://www.ydi.nl/attachment-326-nl.html
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Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel stimuleert op verschillende
wijze dat er zo snel mogelijk een politiek initiatief kan genomen
worden om de premie woningaanpassing voor Brussel in het
leven te roepen. Zo brengt het alle bestaande premies
woningaanpassing in kaart en maakt het een advies op
betreffende de Brusselse situatie.

In Brussel worden er ook steeds meer politieke initiatieven
genomen om een wettelijk kader te creëren voor alternatieve
woonvormen. Er is veel interesse voor alternatieve woonvormen
bij de bevolking. Velen durven echter de stap niet te zetten omdat
er niets wettelijk geregeld is.

Als het gaat over kangoeroewonen is het Kenniscentrum ervan
overtuigd dat niet alleen kangoeroewonen maar alle vormen van
wonen waar van wederzijdse hulp sprake is (vormen van
groepswonen: centraal wonen, cohousing, gestippeld wonen,
meergeneratiewoningen…), gestimuleerd zouden moeten worden
om daar een wettelijk kader rond te maken. Kangoeroewonen is
eigenlijk de kleinste vorm van ‘groepswonen’, als je bedenkt dat
twee personen/gezinnen die elkaar niet kennen samen onder een
dak gaan wonen. Voornamelijk op vlak van inkomensgarantie
moeten er veel zaken geregeld worden.

Op dit moment is het namelijk zo dat als een alleenstaande
oudere met een inkomensgarantie voor alleenstaande in een
‘groepswoning’/’kangoeroewoning’ stapt, ingekort wordt op
zijn/haar uitkering. Dit is echt nadelig omdat we als samenleving
juist zouden moeten stimuleren dat ouderen die stap zetten en
alternatieven hebben als ze niet naar woonzorgcentra willen gaan
en alleen wonen in eigen woning geen optie meer is.
In Vlaanderen is kangoeroewonen wel al wettelijk geregeld, het
heeft de naam zorgwonen. Onder zorgwonen wordt verstaan: ‘het
creëren van een ondergeschikte wooneenheid binnen een
bestaande woning voor de huisvesting van maximaal 2 oudere of
hulpbehoevende personen”.
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-juli 2010--
Premies woningaanpassing en wetgeving alternatieve

woonvormen

Je eigen woning aanpassen op oudere leeftijd vraag

moed en doorzettingsvermogen en daarnaast ook wat

financiële middelen , zeker als het om wat grotere

aanpassingen gaat. Om te stimuleren dat ouderen de

stap zetten is het belangrijk dat een premie

woningaanpassing voor Brussel gecreëerd wordt. In

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en

Vlaams-Brabant bestaan er al dergelijke premies. Een

premie woningaanpassing voor BHG is zeker geen

overbodige luxe: de eerste stap tot valpreventie!

Het ontwikkelen van alternatieve woonvormen zoals

kangoeroewonen of meergeneratiewonen zou een

enorme stimulans krijgen als er ook wettelijk een

omkadering geboden wordt.
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Een directe overdracht van eigendom van de broeders Maristen
aan het bisdom kan niet plaatsvinden omwille van
grondverontreiniging op het terrein. Het studiebureau MAVA
maakt een bodemsaneringsdossier op.

Een stedenbouwkundig attest voor het project wordt klaargemaakt
in samenwerking met architect Lies Boelaert. Het aanvankelijk
opgestelde programma voor de site aangaande het deel
woonzorg blijft behouden.
Ter compensatie van het af te breken schooldeel, wordt in blok E
een nieuwe schoolvleugel voorzien.
Er wordt ook uitgekeken naar een samenwerking met een
onthaalvriendelijk woonzorgcentrum in de buurt.

Op de verdiepingen van de bouwdelen A tot E, komen er
ongeveer 48 aanleunwoningen. Deze woningen zijn als
levensloopbestendig en sociaal toegankelijk opgevat.

De bewoners van deze appartementen kunnen beroep doen op
een permanentie van het dienstencentrum en genieten van de
nodige omkadering door thuiszorgdiensten.

Minstens één vijfde van de beschikbare oppervlakte
aanleunwoningen wordt verhuurd aan geconventioneerde
huurprijzen, wat een “sociale mix” toelaat.

36

-juli 2010--
Oudergem: eerste schetsen en stedenbouwkundig attest

Voor de Lutgardissite te Oudergem wordt de bouw van

een dagverzorgingscentrum, een lokaal

dienstencentrum met zorgknooppunt, een nieuw

jeugdhuis, kinderkribbe en aanleunwoningen

voorbereidt. Na wat zoeken naar een werkbare

juridische structuur omtrent de eigendomsverdeling

wordt de knoop doorgehakt en wordt het bisdom de

volle eigenaar die de nodige zakelijke rechten verleent

aan de school voor haar deel van het terrein.
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Eén van de centrale doelstellingen van het concept woonzorg is
het bevorderen van het levensloopbestendig wonen. Mensen
moeten ook op hun oude dag autonoom in hun woning kunnen
functioneren. De woning moet daaraan geschikt worden gemaakt
door een degelijk onderhoud en het uitvoeren van aanpassingen
indien nodig. Deze aanpassingen zijn eveneens belangrijk opdat
de thuiszorg goed zou kunnen werken.

Voor het uitvoeren van herstellingen of kleine aanpassingen
financiert de Vlaamse Gemeenschapscommissie verschillende
klusdiensten. Het is de ambitie van de VGC deze klusdiensten
korter te betrekken bij de woonzorgontwikkeling.

Begin 2009 brengt het Kenniscentrum alle klusploegen een
eerste keer samen om te komen tot een gezamenlijke werkvisie
voor alle klusploegen. In augustus 2010 wordt een concepttekst
goedgekeurd en door iedereen onderschreven. De tekst voorziet
in een overgangsfase van 1,5 jaar om tegen 2012 effectief met de
nieuwe aanpak te kunnen starten. Er worden afspraken gemaakt
aangaande de omschrijving van een klus, de registratie, de
taakinvulling, de regionale spreiding van de dienstverlening, de
samenwerkingsverbanden, de financiering e.d.

Bedoeling is dat het aantal ouderen dat door de klusdiensten
wordt bereikt, stijgt van 50 naar 70% van hun cliënteel.
Hierbij is het belangrijk voornamelijk in te zetten op de meest
kwetsbare ouderen, zij die niet de middelen hebben om beroep te
doen op geregistreerde aannemers.

Daar de meeste inwoners een huurdersstatuut hebben, dient bij
klussen ook daarmee rekening te worden gehouden. Voor
eigenaars bestaan er premies voor renovatie van de woning, voor
huurders bestaat er echter geen regeling rond woningaanpassing.
Dat is een structureel probleem; wetgevend initiatief is
noodzakelijk.
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-augustus 2010--
Een nieuw concept voor de klusdiensten

Om als zorgbehoevende thuis te kunnen blijven wonen

hebben mensen een woning nodig die aangepast is aan

hun behoeften. Klusdiensten kunnen door kleine

aanpassingen en herstellingen daar heel wat in

bijdragen. Vandaar het belang om hen vanuit

eenzelfde concept aansluiting te laten vinden bij de

ontwikkeling van woonzorg.
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Bijna niemand van de eerstelijnswerkers - laat staan de ouderen
zelf - weet echt goed hoe de thuiszorg en de ouderenzorg over de
verschillende gemeenschappen heen in Brussel wordt
georganiseerd, wat de verschillende regelgevingen inhouden, wat
het aanbod en de invulling ervan is.
Om hier een beter zicht op te krijgen en aan de toekomstige
noden te beantwoorden, besluit het Kenniscentrum medio 2009
een onderzoek te verrichten naar de thuiszorg in het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad.

In augustus 2010 is het voornaamste onderzoekswerk achter de
rug: de programmatie werd vergeleken, de regelgeving naast
elkaar gelegd, het aanbod in kaart gebracht en geanalyseerd,
sleutelfiguren en basiswerkers bevraagd, de conclusies opgelijst.
Tijd dus om concrete aanbevelingen uit te werken waar de
sectoren zich kunnen in vinden, zodat de implementatie ervan
nadien vlot kan verlopen.

De medewerkers van het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) zijn
de meest aangewezen partners om de aanbevelingen mee te
helpen uitwerken. Ook de Brusselse ondersteuning
dienstencentra (BOD) en enkele andere partners worden om hun
medewerking gevraagd. De partners zijn het er over eens dat de
thuiszorg zich verder moet integreren in de woonzorgzones.
Daarvoor is onderlinge afstemming tussen de
thuiszorgvoorzieningen enerzijds en de residentiële ouderenzorg
anderzijds een must. Dit gebeurt bij voorkeur vanuit een
wijkgerichte aanpak, want woonzorgnetwerken kunnen daar het
vlotst tot stand worden gebracht. Er moet eveneens geïnvesteerd
worden in de bekendmaking van het aanbod, in zorgvernieuwing,
in sectoroverschrijdende initiatieven, in woningaanpassing en in
een verbetering van het sociaal vervoer. Voor al deze items
worden zeer concrete en onmiddellijk uitwerkbare suggesties
geformuleerd.

Wie interesse heeft, kan de studie bij het Kenniscentrum
Woonzorg Brussel aanvragen.
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-augustus 2010--
De thuiszorg onder de loep in Brussel

“ De thuiszorg onder de loep in Brussel . Hoe de

ontwikkeling van de woonzorgzones een meerwaarde

kan bieden?” is een studie die de Brusselse

thuiszorgsector belicht. De programmatie, de

verschillende diensten en de beleving van de

thuiszorgverstrekkers wordt afgetoetst, en dit zowel

bij diensten erkend door de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie, de Comission

communautaire française en de Vlaamse

Gemeenschap. Het levert boeiende resultaten op en

dito aanbevelingen.
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Op de 30 ha grote Tour en Taxis-site, wordt een nieuwe stadwijk
ontwikkeld volgende doelstellingen vooropgesteld:

 de ontwikkeling van een duurzame woon-en
werkgemeenschap, met winkels, woningen, kantoren en
gemeenschapsinfrastructuur waar alle leeftijden zich thuis
kunnen voelen;

 de hoge kwaliteit van de ontwikkeling, de stedenbouw en de
architectuur, alles met een duurzaam karakter;

 de opwaardering van het patrimonium en de aangrenzende
wijken;

 een maatschappelijk engagement.

De Raad van Bestuur van de NV “Sana” stapt mee in de
ontwikkeling van e Tour en Taxis-site en kiest voor een
gediversifieerde stadswijk, waar je van aan je geboorte tot aan je
dood kan wonen. Daarbij worden voorzieningen voor ouderen
worden als een onlosmakelijk deel beschouwd van het
totaalconcept.

Het Kenniscentrum schreef voor de voorafgaande vergunning
voor een woonzorgcentrum aan de Picardstraat met 41
woongelegenheden. Daarnaast engageert “SANA” zich ook voor
de ontwikkeling van een kortverblijf met 10 woongelegenheden
en de bouw van 100 serviceflats.
De NV heeft beslist eind 2010 omwille van interne redenen te
wachten met de indiening. Hopelijk wachten ze niet te lang, want
de voorziene programmatie wordt zienderogen opgevraagd.
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-augustus 2010--
Voorstudie Tour & Taxis

Het Kenniscentrum zorgt voor de aanmaak van een

dossier voor een voorafgaande vergunning voor de

bouw van een gediversifieerde woonwijk op de Tour

en Taxis-site.

http://www.sint-vincentius-vzw.be/dagcentrum-niet-aangeboren-hersenletsels
http://www.sint-vincentius-vzw.be/dagcentrum-niet-aangeboren-hersenletsels
http://www.arcusbru.be/
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Ter voorbereiding van de voorbereiding van het volgende
masterplan woonzorg Brussel voor de periode 2013-2017 werd
getracht alle bestaande voorzieningen van de verschillende
gemeenschappen letterlijk in kaart te brengen. Dit gebeurde in
samenwerking met een medewerker van de Brusselse Welzijns-
en gezondheidsRaad, vertrekkende vanuit de verkregen
gegevens van het Observatorium voor gezondheid en welzijn
Brussel.

De kaarten geven een overzicht van het bestaande
woonzorgaanbod. Zij kunnen worden aangevuld met andere data,
zoals bvb. de diensten voor personen met een handicap of de
huisartsen of de ziekenhuizen of…
De kaarten kunnen worden samengesteld uit verschillende lagen
en bevatten sectoroverschrijdende informatie. Ze kunnen worden
opgemaakt voor heel het gewest, voor een bepaalde gemeente of
voor slechts één of meerdere woonzorgzones. Je kan
verschillende layers boven elkaar aanbrengen, zodat heel wat
informatie gecombineerd kan worden.

Het is een fantastisch werkinstrument dat toelaat een goed beeld
te krijgen van het aanwezig potentieel in een bepaalde zone. Op
deze wijze kunnen een aantal zaken snel worden opgezocht,
afgetoetst en gevisualiseerd. Zo kunnen hiaten worden
opgespoord of kan bijvoorbeeld snel geweten zijn of er zich
binnen een straal van 1 km nog een ander woonzorgcentrum
bevindt.

Indien dit op termijn nog kan worden aangevuld met bvb. de
bestaande faciliteiten in een buurt, zou dat een grote surplus
betekenen. Moeilijkheid daarbij is echter om de gegevens up-to-
date te houden.
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-september 2010--
Woonzorg Brussel letterlijk in kaart gebracht

Wil je weten welke woonzorgvoorzieningen er zijn in

een bepaalde buurt, dan is het opzoeken ervan van nu

af kinderspel. In samenwerking met de BWR maakte

het Kenniscentrum werk van de aanmaak van

kaarten, opgedeeld naar de woonzorgzones, waarin

alle relevante informatie over de bestaande

initiatieven van de verschillende gemeenschappen

wordt samengebracht, met heel wat

combinatiemogelijkheden. Een nuttig instrument voor

de toekomst.
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Om de mogelijkheden van woningaanpassingen aan een breed
publiek bekend en inzichtelijk te maken, heeft het Kenniscentrum
Woonzorg Brussel besloten om een Kijkwoning
Woningaanpassing te maken die op verschillende plaatsen
neergezet kan worden. Samen met andere partners is het
concept ontwikkeld. Baita heeft de Kijkwoning omgezet van
concept naar werkelijk product: de woning.

De kijkwoning bestaat uit twee delen.

De ene helft is een volledig aangepaste woning: een badkamer
met inloopdouche en verhoogd toilet met steunbeugels; een
keuken met onderrijdbaar aanrecht, een zithoek met zetel die
automatisch hoger en lager gezet kan worden.

De tweede helft van de kijkwoning bestaat uit een ruimte zoals
veel oudere Brusselse woningen zijn ingerich,t maar dan
aangepast met hulpmiddelen: een badkamer met bad en badzit;
een standaardkeuken met gasfornuis en keukengereedschap dat
het koken comfortabeler maakt; een eethoek en zithoek. De
woning met hulpmiddelen maakt aan senioren duidelijk hoe hun
bestaande woning met kleine aanpassingen en hulpmiddelen ook
al een stuk comfortabeler, veiliger en toegankelijker gemaakt kan
worden.

De kijkwoning zal vanaf april tot en met juni 2011 ook te zien zijn
in het Seniorencentrum te Brussel.
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-september 2010--
Kijkwoning

Om ouderen te laten proeven van de voordelen van

een aangepaste woning, organiseerde de stad Brussel

op 28 september 2010 de infobeurs " Thuiswonen, mijn

keuze!" met als middelpunt onze Kijkwoning

Woningaanpassing. De Kijkwoning toont een volledig

aangepaste woning en een niet aangepaste woning die

voorzien is van hulpmiddelen.
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Vermits de externe evaluatie van het Kenniscentrum uitgewezen
heeft dat aan de communicatie nog sterk kan gesleuteld worden
besluit het team om deze op een kritische wijze te bekijken op
een interne denkdag. Al de ideeën hierover worden die dag op
een rijtje gezet.

Omdat de website een visitekaartje is voor de organisatie wordt
besloten om beroep te doen op professionals om de aanbeveling
van het denkwerk te realiseren.

Stefaan Vermeulen werkt gedurende 3 maanden aan de teksten
om ze op die manier leesvriendelijk en doorzoekbaar te maken.

Erwin De Clerck zoekt met inspraak van het team naar een
verbetering van het websiteontwerp. De site moet voortaan een
beter reflectie worden van de identiteit van het Kenniscentrum.

Vooral de informatie en evolutie van de projecten binnen de
verschillende woonzorgzones wordt door het nieuwe ontwerp,
taalgebruik en tools handiger, mooier, doorzoekbaar en
makkelijker updatebaar.

Ook de andere rubrieken ondergaan hetzelfde regime: ze worden
aangepast en opgefleurd door een nieuw gebruik van kleuren en
lay-out.

Om het regelmatig bezoek van onze website door mensen uit de
sector nog meer te stimuleren introduceerden we de rubriek: ‘
nieuws uit de sector’’.

De nieuwe website wordt gelanceerd samen met de verhuis van
het Kenniscentrum naar de Lakensestraat.
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-september 2010--
Ontwikkeling website

Ons team steekt de hoofden bij elkaar en denkt na over

de vernieuwing van de website. Het is het begin van

een grondige facelift.
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In mei 2011 krijgt het Kenniscentrum een nieuwe thuis in de
Lakensestraat 76 bus 2, 1000 Brussel.
Dit gebouw zullen we delen met organisaties waarmee we
samenwerken.

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen werd bij het begin van
de verbouwingswerken een tijdschema gemaakt om de verhuis te
plannen. Het plan werd zo opgesteld dat ieder binnen het team
een stuk verantwoordelijkheid kreeg toegewezen.

Er wordt gekozen voor een interieur met warme kleuren met
bijpassende keuken.

Om naar de norm te werken voor wat betreft de toegankelijkheid
van het gebouw voor personen met een handicap werd het
Toegankelijkheidsbureau aangesproken om advies te geven
omtrent bouw en inrichtingsplannen. Ook in het algemene
veiligheidsplan zal bijzondere aandacht gegeven worden aan
personen met een beperking. De Overmolen die eigenaar is van
het gebouw zorgt voor een evacuatiestoel.

Ook omtrent andere thema’s zoals post, opstellen van
huisreglement, gebruik van vergaderruimten, … worden verdere
afspraken gemaakt met alle organisaties binnen het gebouw.
Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Hopelijk kan de kennis en kunde en de goede
samenwerkingsovereenkomsten van de organisaties die gaan
samenhuizen onder één dak inspirerend werken naar het bredere
werkveld.
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-september 2010--
Verhuisplannen

Vergaderen met de eigenaar, partners en architect,

plannen beoordelen, materialen bepalen, kleuren

kiezen, dozen bestellen, verhuiswagen regelen,… .druk

druk druk.

’t Is niet meer lang of we nemen onze intrek in ons

nieuwe bureaus op de Lakensestraat.

Ons toekomstig adres:

Lakensestraat 76 bus 2, 1000 Brussel.

Tel. 02 211 02 40

Fax 070 42 08 03

www.woonzorgbrussel.be
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In het organisatiemodel van de lokale dienstencentra wordt in
Anderlecht een derde dienstencentrum voorzien. Na overleg met
de gemeente en andere betrokkenen wordt geopteerd om dit te
realiseren in de wijk De Vijvers. Hier wonen heel wat oudere
mensen en er zijn weinig voorzieningen. Er is nood aan een
plaats waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. De opstart van
een extra lokaal dienstencentrum is dan ook aangewezen.

Onder stimulans van het lokaal dienstencentrum Cosmos en de
Brusselse Ondersteuning Dienstencentra worden enkele
geïnteresseerde partners samen gebracht met de bedoeling te
onderzoeken of een opstart mogelijk is. Het Kenniscentrum wordt
gevraagd om knowhow ter beschikking te stellen en het initiatief
mee te ondersteunen.

Een aantal bewoners wordt bevraagd en gelooft in het opzet. Om
dat verder af te toetsen gaat een groep studenten van de HUB op
stap om te polsen naar de interesse van de buurtbewoners en
een aantal sleutelfiguren. De reacties zijn ronduit positief. Een
LDC is meer dan welkom en de buurtbewoners willen het mee
vorm geven.

Om het concept verder vorm te geven wordt eind 2010
afgesproken dat met de bewoners uit de wijk De Vijvers enkele
dienstencentra zullen worden bezocht. Zo krijgen deze mensen
een ruimer beeld van wat een LDC voor de buurt kan betekenen
en kunnen ze aangeven welke diensten en activiteiten er volgens
hen belangrijk zijn.

Tevens wordt een eerste verkenning verricht naar mogelijke
inbeddingsplaatsen. Er doen zich een pistes voor, maar deze
vergen verder onderzoek. Werk voor 2011.
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-oktober 2010--
Naar een lokaal dienstencentrum aan de Anderlechtse vijvers?

De buurt rond het Martin Luther Kingplein is een

wijk met veel ouderen maar weinig dienstverlening.

De noodzaak aan extra voorzieningen is rond de

Anderlechtse vijvers zeker aanwezig. De eerste

stappen naar de realisatie van het lokaal

dienstencentrum De Vijvers worden gezet.
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Het Frieslandcomité bezorgt in oktober samen met collega’s uit
het Brusselse en Vlaamse werkveld een medewerker v/h
Kenniscentrum een leerrijke week. In de steden Randers, Arhus
en Vejle bezoeken ze zorg en vrijetijdsvoorzieningen en maken
kennis met het Deense ouderensysteem. Ze bezoeken o.a een
gemeentebestuur, een activiteitenclub, een ouderencentrum,
woningen voor dementerenden, een ouderenraad, een
dementiecafé, een revalidatiecentrum, een verzorgingscentrum,
een sociale- en gezondheidsschool en een ouderencommissie.

De bezoeken en uitleg erbij geven nieuwe inzichten over
ouderenzorg. De Deense overheid streeft ernaar ouderen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen. Als het echt niet meer gaat
verhuizen ze naar een woonzorgcentrum. De gemeentes zijn
verantwoordelijk voor nursinghomes, serviceflats, accommodatie,
gemeenschappelijke activiteiten, thuiszorg en hulpmiddelen en
financieren dit met gemeentelijke belastingen.

De gemeente is de toegangspoort tot de ouderenzorg. Zij bepaalt
welke zorg, hulp(middelen) of woonst ouderen kunnen krijgen aan
de hand van een visitatiecommissie. Deze stelt bijvoorbeeld: deze
oudere heeft recht op zoveel uur zorg, bepaalde hulpmiddelen of
maaltijden. Als hetgeen wat toegewezen is, niet volstaat kunnen
ouderen zorg of hulp inkopen op de privémarkt.

Het Deense systeem van medeburgerschap wil de
verantwoordelijkheid bij de burgers leggen. Vrijwilligerswerk
maakt deel uit van de Deense cultuur. Dit doet de
maatschappelijke zorgkost dalen. Burgers worden gehoord en
betrokken bij het beslissingsproces. Dat is van cruciaal belang als
je wilt werken aan een vertrouwensrelatie. Ook door de visitatie
wordt nagegaan wat de oudere zelf nog kan inbrengen
(mantelzorg, buurtparticipatie, competenties, sociaal netwerk: wie
kan wat doen, …). Ouderen behouden zo hun identiteit en
betekenis voor de maatschappij.
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-oktober 2010--
Studiebezoek naar Denemarken

In oktober brengt collega Sophie Demeere een bezoek

aan Denemarken om kennis te maken met hun

ouderenbeleid en ouderenorganisaties. Het is boeiend

om een blik te kunnen werpen op de manier waarop

andere landen met hun ouderen omgaan, met welke

systemen ze werken, welke voorzieningen en

organisaties er voorhanden zijn. De reis verandert de

manier van kijken naar het ouderenbeleid en de

voorzieningen in ons land en doet ons tevens beseffen

dat we goed bezig zijn, maar de mogelijkheden tot

verbetering met beide handen moeten blijven grijpen.

Zo kan het welbevinden van elke oudere verbeterd

worden.
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De komende jaren zal de vraag naar aangepaste zorg en opvang
voor ouderen met een andere culturele achtergrond toenemen.
Het Brusselse Observatorium voor gezondheid en welzijn
voorspelt dat in 2020 meer dan 1/3 de van de Brusselse 65-
plussers van niet-Belgische afkomst is. Onderzoek wijst uit dat
informele zorg niet meer zal volstaan om de zorgbehoefte op te
vangen. De formele zorg moet zich daarom ook richten op deze
doelgroep. De residentiële zorgsector en de thuiszorg moeten
zich voorbereiden op hun intrede. Allochtone ouderen en de
welzijnvoorzieningen moeten daarom de krachten bundelen en
elkaar beter leren kennen zodat het formele aanbod ook aan hen
is aangepast.

Op initiatief van het woonzorgoverleg1 werd een conceptnota
ontwikkeld op drie terreinen die in oktober 2010 werd
gepubliceerd in het tijdschrift van de Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad. Partners van de lokale dienstencentra, de
thuiszorg en de residentiële ouderenzorg worden samengebracht
om rond het thema te denken. De nota wil hen aanzetten om een
initiatief naar deze doelgroep te ondernemen. Naast deze actie,
willen het Kenniscentrum samen met OVALLO een
methodiekboek ontwikkelen door de Brusselse expertise omtrent
dit thema te inventariseren. Deze bundeling van bestaande,
voorbije en nieuwe methodieken en projecten kan een blijvende
inspiratiebron betekenen voor andere organisaties. Bovendien
betekent dit ook een verankering van expertise, die niet
gebonden is aan sectorale grenzen.We hopen dat de
conceptnota de sector en beleidsmakers triggert om actie te
ondernemen zodat ouderen met een andere culturele
achtergrond ook de weg vinden naar de formele zorg. Een
aanbod op maat dat voldoet aan de behoeften en wensen van
iedere oudere is een ideaal waarnaar onze maatschappij moet
streven.
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-oktober 2010--
Conceptnota cultuurgevoelige ouderenzorg in Brussel

De vraag naar aangepaste zorg en opvang voor

ouderen met een andere culturele achtergrond neemt

de komende jaren toe. Het issue dat de volgende jaren

aan bod zal komen is: de informele zorg bij

allochtonen wordt ontoereikend en de formele zorg is

niet gekend en niet op maat van allochtone ouderen.

Het woonzorgoverleg ontwierp een conceptnota

cultuurgevoelige ouderenzorg, die over deze

problematiek wil nadenken en actie onderneemt.
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Het broederhuis naast de Sint-Jorisschool in de Cellebroerstraat
krijgt een nieuwe bestemming. Er komen tien appartementen voor
een 16-tal bewoners: ouderen, personen met een handicap,
mensen met een laag inkomen. Om dit project uit te werken,
vroeg de parochie van de Goede Bijstand steun aan het
Kenniscentrum. Het Kenniscentrum ging in op de vraag, werkte
mee een voorstel uit en zocht partners om die ideeën mee te
realiseren.

Inmiddels zijn de eerste plannen van de architect klaar, de
voorbereidingen voor de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag komen op gang. Voor het geheel van de
site wordt ook gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd, zoals een
wasplaats, een leefruimte, tuin. Alle ruimtes van het gebouw,
behalve enkele individuele appartementen, zullen toegankelijk en
doorgankelijk zijn met rolstoel en rollator.
Het oude broederhuis gelegen naast de basisschool in de
Cellebroersstraat is een uitgelezen plaats voor de ontwikkeling
van een samenwoonproject geïntegreerd in de wijk.

De bedoeling is om de buurt naar binnen te halen en zo de
sociale contacten tussen de bewoners onderling en de buren te
vergroten. Bij de ontwikkeling van de plannen moest hiermee
rekening worden gehouden.

De groepswoning kan een vaste waarde worden voor de buurt
door een ontmoetingsplaats te zijn voor bewoners en buren door
op vaste dagen activiteiten te plannen. Bijvoorbeeld op maandag
de culinaire dag is, dinsdag sport en spel, woensdag film en
muziek, donderdag vergaderen en dergelijke

De stille ruimte die tegelijkertijd ook een plaats op de site heeft,
zal een welgekomen vergaderplaats zijn in het hectische bestaan
van de stadsbewoner. Het is een niet te onderschatten
meerwaarde voor het hele concept?
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-november 2010--
Samenhuizen Cellebroersstraat

Het samenhuisproject broedershuis wordt

geïntegreerd in de buurt door het goede ontwerp van

de gemeenschappelijke ruimtes !!!!

http://www.planjezorg.be/
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Veel ouderen wensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Maar die woning is daar niet altijd geschikt voor. De woning wordt
een last in plaats van een veilige thuishaven. Minstens één op
drie ouderen valt eenmaal per jaar in de eigen woning. Zo’n val
kan, zeker op oudere leeftijd, grote gevolgen hebben. Met kleine
aanpassingen vermindert de kans op vallen en verhoogt het
comfort.

In Brussel zijn er verschillende organisaties die elk op hun manier
met woningaanpassing bezig zijn. Sommigen geven advies,
andere voeren klussen uit bij senioren om hun woning veiliger te
maken. Daarom werd besloten om bij de VGC een
subsidiedossier in te dienen om een uniek loket met als naam “
Steunpunt woningaanpassing Brussel” op te richten waar je
terecht kan bij de verschillende organisaties die met
woningaanpassing of zorg-wonen van Brusselse ouderen te
maken hebben.
Het voordeel van een steunpunt is dat er een centraal punt is met
één telefoonnummer waar ouderen met hun vragen
terechtkunnen en dat vandaaruit de verdere coördinatie wordt
opgenomen, van advies tot uitvoering.

De verschillende diensten die elk op hun manier met
woningaanpassing bezig zijn, kunnen zo elkaar versterken in hun
werking. Bijvoorbeeld: mutualiteiten geven
woningaanpassingadvies, klusjesdiensten die aan het steunpunt
verbonden zijn voeren het advies uit, studenten ergotherapie
leren de ouderen omgaan met de nieuwe hulpmiddelen.

Zodra subsidies verkregen worden om het steunpunt operatief te
laten worden, zal het Steunpunt Woningaanpassing Brussel van
start gaan.
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-november 2010--
Samenwerkingovereenkomst steunpunt woningaanpassing

Veel ouderen hebben de wens zo lang mogelijk in eigen

woning te blijven wonen. Echter verouderende

badkamers, drempels, weinig circulatieruimte,

onvoldoende belichting,… maken dat ouderen hun

woning moeten verlaten en soms vroeger dan

noodzakelijk naar een woonzorgcentrum verhuizen.

Om woningaanpassing bij senioren en iedereen die het

nodig heeft bekend te maken, hebben verschillende

Brusselse organisaties de handen in elkaar geslagen.

Onder de naam “ Steunpunt woningaanpassing

Brussel” hebben ze een aanvraag gedaan voor een

subsidie die het mogelijk moet maken dat ouderen hun

woning op een geoorloofde wijze aanpassen en daarin

voldoende ondersteund worden.We hopen dat het

dossier zal goedgekeurd worden zodat het Steunpunt

Woningaanpassing Brussel een realiteit wordt.
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Begin 2010 vroeg vzw Parkresidentie aan het Kenniscentrum om
op zoek te gaan naar een grotere locatie. De Parkresidentie is
momenteel uitbater van een lokaal dienstencentrum en een
serviceflatresidentie met 32 wooneenheden, en wil dit op termijn
graag combineren met een woonzorgcentrum.

Er werden verschillende sites onderzocht: één te Jette en twee te
Laken. We bezochten ze meermaals, gingen op het kadaster
langs, vroegen bij de stedenbouwkundige diensten na wat de
maximale bouwmogelijkheden waren, maakten schetsen en lieten
er cijfermatige analyses op los.
Geen van de geviseerde sites voldeed echter aan het gestelde
programma van eisen.
De zoektocht ging verder en eind 2010 vond de Parkresidentie
zelf een grond aan de Odon Warlandlaan met de nodige potentie.
Er is plaats om naast het overbrengen van de bestaande
dienstverlening een woonzorgcentrum met 90
woongelegenheden te ontwikkelen.
Een aankoopoptie werd ondertekend en de nodige
financieringskanalen werden afgetast. Het ziet er veelbelovend
uit. Wordt vervolgd in 2011.

Met de sociale dienst van het OCMW van Jette wordt overleg
gepleegd om af te tasten of zij mee kunnen instaan voor de
ontwikkeling van een zorgknooppunt. Van in het begin hebben we
het aanvoelen op eenzelfde lijn te zitten en elkaar te verstaan. Er
is openheid om voor de vele Jetse ouderen een extra inspanning
te leveren.
Het zou mooi zijn om een samenwerking met dit openbaar
bestuur te kunnen opzetten. Afwachten wat het wordt, want tot
dusver was de politiek niet betrokken bij het gesprek. En het zou
niet de eerste keer dat een samenwerkingsverband vast loopt op
politieke onwil, zeker in communautair woelige tijden.
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-december 2010—
Jette Parkresidentie: zoektocht naar sites en gronden

OCMW Jette

Parkresidentie, een lokaaldienstencentrum met

rusthuis en serviceflats te Jette, wil uitbreiden.

Daarom gaan ze op zoek naar een nieuw en groter

terrein. Het doel is om een aantal zorgfuncties te

groeperen op één site. De site die zij op het oog hebben

is gelegen in de Odon Warlandlaan te Jette, niet ver

van Tour & Taxis.
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In het Masterplan Woonzorgzones Brussel wordt de ontwikkeling
van het woonzorgproject te Neder-Over-Heembeek als een van
de belangrijkste speerpunten gezien. Toenmalig minister Bert
Anciaux, in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel, sluit in
2008 met de stad Brussel een overeenkomst af voor de
verwerving van een grond aan de begraafplaats van Neder-Over-
Heembeek.
Er is plaats voor een gemeenschapscentrum, bibliotheek,
dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum en een 70-tal
aanleunwoningen.
De minister voorziet voor de realisatie Brusselfondsmiddelen en
rekent op een investering van de VGC en een privépromotor.
Er wordt met het gemeenschapscentrum, de VGC-administratie,
het kabinet en het Kenniscentrum een programma van eisen
opgesteld en samen met de Vlaamse bouwmeester een
architectuurwedstrijd uitgeschreven. LAT-architecten levert het
beste concept af.
De vlucht vooruit kan worden genomen, zij het niet dat er medio
2009 verkiezingen voor de deur staan.
Minister Pascal Smet wordt bevoegd voor Brussel en vindt het
project relatief complex en de opgezette constructie te riskant.
Hij vraagt een audit aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen.
Deze stelt einde maart 2010 dat de uitgewerkte constructie
weliswaar financiële risico’s in zich draagt maar dat het project
niet onrealiseerbaar is als aan een aantal randvoorwaarden wordt
voldaan.
Intussen wordt door het Kenniscentrum -op vraag van de VGC-
een initiatiefnemer aangezocht om het dagverzorgingscentrum,
het lokaal dienstencentrum en een ADL-centrale voor personen
met een fysieke handicap uit te werken. ADO-Icarus wordt
gekozen voor zijn integraal en zorgvernieuwend concept en krijgt
daarvoor een opstartpremie van minister Vandeurzen.
Minister Smet wikt en weegt maandenlang en beslist uiteindelijk
in december dat het project niet in zijn oorspronkelijke vorm kan
worden verder gezet. Hij belooft overleg te plegen met de stad om
het inhoudelijk project alsnog te kunnen realiseren. 2011 brengt
hopelijk duidelijkheid.
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-december 2010--
Pieter- en Pauwelsite: een jaar lang onzekerheid

De Pieter- en Pauwelsite zou één van de

paradepaardjes worden van de woonzorgprojecten.

Het is een complex dossier Verschillende overheden

zijn erbij betrokken en er wordt ook beroep gedaan op

private financiering. Een schoolvoorbeeld van publiek-

private samenwerking. Maar volgens de Vlaamse

overheid zijn de risico’s te groot. Er wordt beslist dat

het uitgetekende concept niet doorgaat, met de belofte

dat er naar een alternatief zal worden gezocht. En dat

terwijl de initiatiefnemers van de zorgdelen de opstart

volop aan het voorbereiden zijn.
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Na het schrijven van de conceptnota cultuurgevoelige
ouderenzorg willen we een deel van onze kennis delen met het
werkveld op onze studiedag op 16 december 2010 in ‘De Factorij’
te Schaarbeek. Het is een kans om het werkveld attent te maken
voor de groep van allochtone ouderen die er staat aan te komen
en hen te laten kennis maken met hun noden en behoeften.
De verwachtingen, verlangens en behoeften van ouderen, van
verzorgende en leidinggevende zijn vaak onbekend. Weinig
diensten werken op maat en veel allochtone ouderen kennen de
bestaande dienstverlening niet. Deze dag had tot doel het inzicht
in cultuurgevoelige woonzorg een beetje te vergroten en dat is
volgens ons zeker gelukt.

In de voormiddag was er een plenair gedeelte waar verschillende
sprekers vanuit hun gezichtspunt een item aanhaalden. David
Talloen beet de spits af met een uiteenzetting over allochtone
ouderen zijn onze ouderen. Hij ging dieper in op de mythes die
diversiteit problematiseren. Daarna kwam Stefaan Plysier de
bevindingen van het narratief onderzoek bij allochtone ouderen in
Brussel over hoe zijn het ouder worden beleven, toelichten.
Vervolgens was het de beurt aan twee Nederlanders Jan Booij
een Ibrahim Yerden. Jan Booij nam ons mee in zijn verhaal over
de manier waarop grootstedelijke organisaties cultuursensitiever
kunnen worden. Hij ziet het als een strategisch vraagstuk.
Interculturalisatie normaliseren, is niet anders dan je organisatie
moderniseren. Vervolgens gaf Ibrahim Yerden een uiteenzetting
over de culturele en religieuze gebruiken van oudere migranten
van Turkse afkomst.

Na enkele boeiende conversaties tijdens de lunch ging de
studiedag verder met zes workshops. De workshops hadden
diverse thema’s, zoals participatie, diversiteitbeleid,
eerstelijnszorg, sterven, ouderen bereiken en taalverschillen.
De dag werd afgesloten met een gezellige receptie waar er
nagepraat werd over de verschillende workshops. Wij vonden het
een geslaagde studiedag en willen alle deelnemers bedanken
voor hun actieve inbreng.
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-december 2010--
Studiedag ‘Cultuurgevoelige woonzorg, een must’

Over het betrekken van allochtone ouderen bij het

woonzorgverhaal is het laatste woord lang nog niet

gezegd. Maar het eerste woord is er in Brussel

intussen wel over verteld op de studiedag “

cultuurgevoelige woonzorg een must”, waarop we een

85-tal deelnemers mochten verwelkomen.
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Eind 2009 liep de beheersovereenkomst van het Kenniscentrum
met de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en het VGC-
collegelid voor welzijn af. Omdat de legislatuur op dat moment
amper zes maanden aan het werk was, wilden de ministers eerst
een beter zicht krijgen op de thematiek en de werking van het
Kenniscentrum. Er werd gesteld dat 2010 een overgangsjaar zou
worden, waarin een nieuwe beheersovereenkomst vorm zou
krijgen. De evaluatie die begin 2010 van het Kenniscentrum werd
gemaakt, zou o.a. tot inhoudelijke stoffering kunnen leiden.

Wanneer begin september nog geen initiatief van de kabinetten
heeft plaatsgevonden, wordt navraag gedaan wanneer de
beheersovereenkomst wordt opgesteld en hoe dat proces zal
verlopen. Er volgt een uitnodiging om met de betrokken
administraties te overleggen.
Tijdens dat overleg groeit de overtuiging om de
beheersovereenkomst af te stemmen op het door het
Kenniscentrum uitgewerkte meerjarenplan 2010-2014.

Een voorstel van beheersovereenkomst wordt door de
administraties opgesteld en overgemaakt aan de betrokken
beleidsverantwoordelijken.
Bij de jaarwende is er nog steeds geen akkoord over de toe te
vertrouwen opdrachten aan het Kenniscentrum. Na anderhalf jaar
nieuwe legislatuur mag o.i. worden verwacht dat de bevoegde
ministers hun krijtlijnen hebben getrokken en weten wat ze
aangaande woonzorg Brussel wensen. Niet dus. Het
Kenniscentrum kijkt in het ongewisse uit naar wat 2011 brengt.
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-december 2010--
Nog geen nieuwe beheersovereenkomst

Bij de jaarwende is er nog steeds geen akkoord tussen

de verschillende overheden over de opdrachten die

aan het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zullen

worden toevertrouwd.
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Met dank aan en steun van:

en de
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Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW
Lakensestraat 76 bus 2

1000 Brussel
 02 211 02 40

kenniscentrum@woonzorgbrussel.be
www.woonzorgbrussel.be


