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Masterplan woonzorg Brussel  

 Basis: Staten-Generaal woonzorg Brussel 13/12/12 

 Uitgebreid verslag in druk 

 Synthesenota met aanbevelingen: woonzorgoverleg  en stuurgroep 

 Aanpak en timing 

 Stuurgroep woonzorg: beleidslijnen  

 Woonzorgoverleg: afstemming met partnerorganisaties 

 Terugkoppeling en reflecties van werkveld: via BOT (zorg + gebruikers) 

 Juni: synthesenota aanbevelingen 

 Oktober: vervolg? 

 Reflectie van onafhankelijke denkers (oktober) 

 Insteek: synthesenota + omgevingsanalyse   

 Vraag: reflectie vanuit verschillende invalshoeken: 

 Socio-demografisch: prof E. Corijn, C. Kesteloot of P. Deboosere? 

 Institutioneel: Guido Fonteyn of Guy Devroede? 

 Zorgorganisatie: Thérèse Coens of XX? 

 Ruimtelijke ordening: via GOMB XX? 

 Innovatie : Marc Trullemans of Mattie Jacobs? 

 … 

 



 Inhoudstafel 

 Terugblik: 5 jaar woonzorg 

 Speerpunten 2008-2012  

 Woonzorgprojecten  

 Studies en concepten  

 Zorginnovatie 

 … 

 Omgevingsanalyse 

 Verandering regelgeving 

 Effecten staatshervorming? 

 Socio-demografische evoluties 

 Noden en behoeften 

 Evoluties in het aanbod 

 Nieuwe trends in woonzorg 

 Grootstedelijke context: benchmarking Antwerpen 

 … 

 Krachtlijnen voor de toekomst: 

 Politieke krijtlijnen? => via IKW 

 Basis: thema’s synthesenota aanbevelingen SG 

 



Krachtlijnen voor de toekomst 

 Synthesenota: 7 thema’s 
1. Overleg en samenwerking tussen gemeenschappen 

2. Verdere uitbouw en ondersteuning van de thuiszorg 

3. Inzetten op aangepast wonen en alternatieve woonvormen met zorg 

4. Pleidooi voor buurtgerichte zorg 

5. Betere informatie over en kennis van de zorg 

6. Vinden en behouden van personeel  

7. De gebruiker staat centraal 

 Korte situering 

 Aanbevelingen bij elk thema  

 Reacties, suggesties en voorstellen tot actie: kleur bekennen..  

 Ja (want / en …) 

 Ja maar… 

 Neen want … 



1.Verdere uitbouw en ondersteuning van de thuiszorg 

 Vaststelling 

 Zo lang mogelijk thuiswonen = wens meeste ouderen 

 Goed uitgebouwde thuiszorg = voorwaarde 

 Maar:  

 Hiaten in aanbod, vooral complexe situaties en crisissituaties 

 Wie neemt regie multidisciplinair overleg in handen? 

 Positionering t.a.v. aanbod GGC en Cocof bemoeilijkt o.a. door prijzenbeleid 
(cfr ook effecten maximumfactuur) 

 Daarom: 

1. Vraag tot afstemming van het prijzenbeleid VG-GGC-Cocof 

2. Uitwerking Brusselluik in Vlaams financieringsmechanisme  

3. Antwoord op tekort aan zorggarantie in WE, avond,… ‘ambulance 
van de thuiszorg’ 

4. Faciliteren en bewaken multidisciplinaire zorgafstemming via 
woonzorgcoach (cfr verankering zorgregisseur Prot.3) 

5. Mantelzorgpremie in alle Brusselse gemeenten 

 

 

 



2. De gebruiker staat centraal 

 Vaststelling  

 ‘Zorg op maat’ ‘gebruiker centraal’, ‘contextgerichte zorg’, ‘respect voor 
zorgvrager’,… vaak gehoord 

 Maar… 

 Quid met taalgarantie in de zorg? 

 Quid met cultuursensitieve zorg, omgaan met diversiteit? 

 Quid met stem van de Brusselse gebruiker en mantelzorger? 

 Daarom: 

1. Erkenning door Vlaamse overheid moet garantie op NL zorg 
inhouden: aanpassing regelgeving nodig 

2. WZvoorzieningen aanzetten tot actief diversiteitsbeleid via 
diversiteitscharter 

3. Stem aan de gebruiker via mantelzorgorganisatie of regionaal 
steunpunt 



3. Aangepast wonen en alternatieve woonvormen  

 Vaststelling: 

 Aangepast wonen = voorwaarde voor langer thuis wonen 

 Groeiend bewustzijn nood aan aangepast / anders wonen 

 Maar… 

 Lage bereidheid bij ouderen om actief stap te zetten 

 Tekort aan betaalbaar en aangepast woonvormen 

 Daarom  

1. Inzetten op sensibilisering, informatie en ondersteuning 
woningaanpassing 

2. VIPA middelen: ook voor hulpsystemen thuiswonende ouderen 

3. Opzetten kleinschalige intergenerationeel/sectorale WZprojecten 

4. Proefprojecten ‘wonen met zorgondersteuning’ i.k.v. sociale huisvesting 

 



4. Pleidooi voor buurtgerichte zorg 

 Vaststellingen  

 Ouderen gehecht aan woning en buurt 

 Ouderen aangewezen op buurt omwille van verminderde mobiliteit  

 Meer samenhang wonen - welzijn - zorg nodig 

 Daarom: 

1. Formele lokale woonzorgnetwerk en samenwerkingsafspraken tussen 
diensten en disciplines (ambulant & residentieel) 

2. Opzetten informele lokale WZNW + vrijwilligers en buurtbewoners 

3. LDC als ankerplaats voor formele en informele zorg in de wijk 

4. WZCentra laten evolueren tot open huizen , interactie met de buurt 

5. Inzetten op zorginnovatie (processen en producten) in antwoord op 
nood van gebruiker 

6. Werken aan model van buurtgerichte zorg over Gemeenschappen 
heen  



5. Betere informatie over en kennis van de zorg 

 Vaststellingen: 

 Zorglandschap is complex en versnipperd 

 Zorggebruiker én professionelen kennen aanbod onvoldoende 

 Geen optimale afstemming en doorverwijzing 

 Nood aan betere kennis aanbod én zorgsysteem 

 Daarom: 

1. Werken aan betere zichtbaarheid  

2. Organiseren van netwerkmomenten woor professionelen 

3. Opzetten van WZinformatieloket (SPOC) voor zorgvragers en 
aanbieders 



6. Vinden en behouden van personeel  

 Vaststellingen 

 Dreigend tekort aan werkkrachten in de Brusselse zorg 

 Groot potentieel aan werkkrachten aanwezig 

 Betere match van vraag en aanbod nodig 

 Stress, onveiligheid, mobiliteit,… bij zorgverstrekkers 

 Daarom 

1. Aanstellen zorgambassadeur i.s.m. VDAB en ACTIRIS 

2. Doelgroepmedewerkers inzetten in low-skill jobs 

3. Taalondersteuning, -opleiding – stagen Nederlands  

4. Meer aandacht voor ondersteuning, werklastvermindering, 
intervisie 

 



7.Overleg en samenwerking tussen Gemeenschappen 

 Vaststellingen 

 Zorgorganisatie, – systemen en – voorwaarden  VG ≠ Cocof en GGC 

 Effect: gebrekkige kennis, moeilijke samenwerking en doorverwijzing, 
versnippering,… 

 Daarom: 

1. 3-maandelijkse interministeriële conferentie VG-GGC-Cocof – VGC 

2. 3 GDT’s: opdracht om te werken aan procedures rond doorverwijzing 

3. Vasthouden aan keuze voor erkenning door één Overheid 

4. Aanstelling van gemeentelijk Welzijnsbeleidcoördinator (// 
cultuurbeleidscoördinator) 

5. Mogelijk maken dat NL initiatief ook steun krijgt van andere 
overheden  


