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DOSSIER
TOEGANKELIJKHEID
Hulpverlening en zorgverstrekking zouden maximaal toegankelijk moeten zijn. 
Dan hoeven we ons veel minder af te vragen of personen met een handicap zich 
klem rijden, mensen in armoede bij de juiste dienst geraken of we onze ouders 
te vroeg naar het woonzorgcentrum sturen. Die mentaliteitswijziging komt er traag 
maar zeker.
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 EEN TOEGANKELIJKE SAMENLEVING VOOR MENSEN IN ARMOEDE 

WEG MET DIE DREMPELS

Onze samenleving is niet voor iedereen even 

toegankelijk. Met welke problemen kampen 

mensen in armoede? 

 Tine Van Regenmortel: “Onderbescherming is een 

acuut probleem. Sommige mensen hebben recht 

op een leefloon of andere hulp, maar krijgen het 

niet, vaak omdat ze er geen weet van hebben.  

 Er loopt een proefproject in vijf West-Vlaamse 

OCMW’s om na te gaan hoe onderbescherming 

ingedijkt kan worden. Het is belangrijk proactief 

te handelen en op een empowerende manier met 

cliënten om te gaan. Wacht niet tot mensen naar 

je toe komen, maar ga naar hen toe om hen te 

vertellen waar ze recht op hebben. Werk out-

reachend, ga op huisbezoek, vorm netwerken met 

tussenpersonen.   En vergeet niet aan nazorg te doen, 

hoe druk het ook is. Vraag bijvoorbeeld aan cliënten 

die het OCMW verlaten na een half jaar nog eens 

hoe het gaat. Soms blijkt dan dat ze toch weer hulp 

kunnen gebruiken. We stellen in het proefproject 

vast dat dit contact wordt geapprecieerd. Dit draagt 

ook bij aan een positievere beeldvorming van de 

hulp- en dienstverlening. Nazorg is dus geen 

overbodige luxe.”  

 
  Hoe vind je die mensen in armoede die ‘onder-

beschermd’ zijn? 

 “De OCMW’s zijn aangesloten op de Kruispuntbank 

Sociale Zekerheid. We moeten nog verkennen of we 

onderbeschermde mensen kunnen opsporen door 

een zogenaamde positieve koppeling van databan-

ken. Vandaag worden databanken gekoppeld voor 

het uitvoeren van controles en niet om mensen op 

te sporen die recht hebben op een uitkering.  

 Er zijn nog steeds mensen die zich schamen en 

angst hebben om gezien te worden als ze een 

OCMW zouden binnenstappen. Maar er zijn 

laagdrempelige manieren om mensen toch duide-

lijk te maken welke rechten ze hebben. Studenten die 

huiswerkbegeleiding doen in gezinnen in armoede 

ARMOEDE  Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen. Zowel op het niveau van de samenleving, 
organisaties en het individu stuiten mensen in armoede op drempels. Door empowerment te bevorderen 
en outreachend te werken, doen hulpverleners die drempels verdwijnen, zegt Tine Van Regenmortel van 
het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA-KU Leuven).  
TEKST LIESBETH VAN BRAECKEL | FOTO’S BOB VAN MOL | ILLUSTRATIE NORA THEYS

WIW105_14_16.indd   14 13/03/12   12:15

certified PDF



 | 15

kunnen de ouders wijzen op hun rechten. Ze leren 

niet alleen de kinderen iets bij, maar ook de ouders. 

Die studenten hebben geen controlerende rol, terwijl 

hulpverlening van het OCMW wel vaak zo overkomt. 

Het schrikt minder af. Geef de mensen geen vis, maar 

leer hen vissen: dat is empowerment. Mensen in hun 

omgeving ondersteunen en versterken. Het gaat om 

autonomie in verbondenheid met anderen.” 

 

Elke deelsector kampt met eigen drempels. Hoe zit 

het bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg?  

 “Uit onderzoek blijkt dat die sector ontoegankelijk 

is voor mensen in armoede. De drempels zijn er 

zowel bij de cliënt als bij de hulpverlener en in de 

relatie tussen beiden. Daarnaast zijn er ook insti-

tutionele of structurele drempels. Die situeren zich 

bij de organisatie, het beleid en de samenleving. 

Er rust een taboe op psychologische hulp. Er moeten 

ook afspraken worden gemaakt en nageleefd, wat 

niet altijd gemakkelijk is als je leven niet zo ge-

structureerd verloopt. Cliënten moeten formulieren 

invullen met details over hun privéleven, terwijl er 

nog geen vertrouwensband met de professional 

bestaat. Er moet een ‘klik’ zijn vanaf de eerste 

afspraak. Als dat niet het geval is, haken ze af.  

 Het taalgebruik van professionals creëert soms ook 

een afstand. Therapeuten verwachten te vaak dat 

een hulpvrager gemotiveerd is en zijn vraag goed 

kan formuleren. Dat lukt niet altijd. Er is een verschil 

tussen de leefwereld van de armen en de systeem-

wereld van de organisaties. Die staan haaks op 

elkaar en organisaties verwachten van hun cliënten 

dat zij zich aanpassen. Maar misschien moeten we 

het systeem zelf in vraag stellen, en moeten we 

meer proactief en outreachend werken.  

 Ondanks de maximumfactuur speelt ook het 

financiële nog altijd een rol. Mensen moeten het 

geld voorschieten en dat is voor de armsten niet 

vanzelfsprekend. Het derdebetalersysteem 

( de rekening gaat rechtstreeks naar de mutualiteit, 

nvdr ) biedt hier kansen. Ervaringsdeskundigen in 

de armoede en etnisch-culturele bemiddelaars 

kunnen ingeschakeld worden om te helpen drem-

pels in kaart te brengen en te overbruggen.”  

 
  Wijkgezondheidscentra staan voor iedereen open 

met een derdebetalersysteem. Iedereen is er 

welkom, arm of rijk, het is buurtgebonden. Is dat 

een goede manier om het stigma weg te nemen?  

 “Absoluut. Dat is bijvoorbeeld de bedoeling van een 

Sociaal Huis met de eenloketfunctie. Als je daar 

binnengaat, weet niemand of je voor een leefloon 

komt, een poetshulp of een jobgesprek met de VDAB. 

Ook bij veel doorverwijzers leeft het negatieve, 

controlerende beeld van het OCMW. Terwijl het OCMW 

meer doet dan alleen uitkeringen geven. In ons project 

Bind-Kracht geven we vorming over hoe je anders kan 

werken als maatschappelijk werker: meer versterkend, 

ondanks de controlefunctie die je ook hebt. Soms 

worden thuislozen of OCMW-cliënten verplicht om 

aan budgetbegeleiding of -beheer te doen, of hebben 

ze zelf geen inspraak in hun budgetbeheer, terwijl ze 

vinden dat ze het zelf wel kunnen. Het welzijnswerk, 

en de hulp- en dienstverlening in het algemeen, 

neemt vaak te veel over van cliënten, in plaats van 

hen zelf dingen bij te leren. Er is te weinig maatwerk.”    

 Maatwerk kost tijd.  

“Dat klopt. We begrijpen dat je niet voor elke cliënt 

een systeem op maat kan bedenken. Maar zelfs 

op vijf à tien minuten kan je anders werken door 

je algemene houding en je visie op armoede bij 

te stellen. Cruciaal zijn een positieve basishouding 

en de manier waarop je vragen stelt. Mensen 

niet veroordelen en aanspreken op hun krachten 

is belangrijk. Als het eerste contact fout loopt, 

haken ze af en komen ze niet meer terug. 

“ER IS EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN DE    

LEEFWERELD VAN DE ARMEN EN DE SYSTEEMWERELD 

VAN DE ORGANISATIES.” 
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Tine Van Regenmortel, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 
Samenleving (HIVA-KU Leuven): “Hulpverlening neemt vaak te veel 
van de cliënten over, in plaats van hen zelf dingen bij te leren.”
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In Nederland spreekt men over ‘bemoeizorg’, niet 

te verwarren met bemoeizucht. De hulpverlener 

blijft zorg geven en houdt contact. Dat doe je niet 

door een controlerende houding aan te nemen, 

maar door de cliënt te laten weten dat je er echt voor 

hem bent, dat je kansen geeft en in hem gelooft.”

Is de opleiding van toekomstige hulpverleners al 

doordrongen van die visie? 

 “Het kan beter. Ik ben zelf psychologe en vrees dat 

de jonge garde nog steeds weinig weet over wat 

armoede betekent of wat een ‘leefwereldperspec-

tief’ is. Voor veel hulpverleners is een patiënt een 

patiënt. Artsen zien vaak alleen de lichamelijke 

ziektes van mensen en blijven blind voor hun 

dagelijkse leven. Ze moeten hun ervaring met het 

omgaan met klachten kunnen gebruiken. Die 

cultuuromslag moet nog komen.”  

 Welke drempels zijn er nog in de samenleving? 

 “De samenleving vindt dat je schuldig bent aan 

armoede. ‘Ze moeten maar geen dure gsm’s en 

flatscreens kopen. Ze moeten maar niet zoveel 

drinken. Ze moeten maar niet zoveel kinderen 

krijgen. Het is hun eigen schuld.’ 

 Het basisonderwijs mag dan inspanningen doen 

om gratis te zijn, maar dat helpt niet zolang leer-

krachten niet weten wat het betekent om in 

armoede te leven. Een leerling die thuis in armoede 

leeft, kan alleen een goeie relatie opbouwen met 

zijn leerkracht als die het leefwereldperspectief 

van armoede begrijpt. Als de relatie niet goed is, 

loopt het ook vaak mis met de kennisoverdracht.  

 Leerkrachten moeten leren zien wat er schuilt 

achter ouders die niet opdagen voor een ouder-

contact en leerlingen die hun huiswerk niet 

maken. Een huisbezoek kan veel verduidelijken. 

Het punten- en prestatiesysteem overheerst nog 

en niet iedereen wordt aangesproken op zijn of 

haar specifieke talenten.  

 Ook werkgevers zijn niet altijd goed op de hoogte 

over wat ze kunnen doen om mensen in armoede 

een job te geven en te laten behouden. Sommige 

werkgevers doen hun best, maar missen informatie 

en tools. Ze moeten een beroep kunnen doen op 

een humaner personeelsbeleid waar open gepraat 

wordt over allerlei soorten belemmeringen en waar 

er ruimte is voor diversiteit. Unizo zit op het goede 

spoor met zijn armoedeconsulent.  

 Armoede is een complex geheel van problemen. 

Daarom is het goed dat elk beleidsdomein bij de 

Vlaamse overheid een aandachtsambtenaar armoede 

heeft, en dat er verticale en horizontale overleg-

structuren zijn. Het helpt ook dat er op verschillende 

domeinen ervaringsdeskundigen in de armoede 

worden ingeschakeld, zoals bij de VDAB, Kind en 

Gezin, en de POD Maatschappelijke Integratie.” 

“HET OCMW MOET NOG ALTIJD MEER PROACTIEF EN  

OUTREACHEND WERKEN.”  

Tine Van Regenmortel: “Armoede is een complex geheel van 
problemen. Daarom is het goed dat elk beleidsdomein bij 
de Vlaamse overheid een aandachtsambtenaar armoede heeft.”

▼  Reacties welkom op www.weliswaar.be/forum

BIND-KRACHT: KRACHTGERICHTE 
HULPVERLENING IN DIALOOG
Het project Bind-Kracht wil de kwaliteit van de hulp-

verlening aan mensen in armoede verbeteren. Kern-

thema’s zijn de ontwikkeling van krachtgerichte hulp-

verleningsrelaties, omgaan met afhankelijkheid in de 

hulpverlening, en op een duurzame manier de auto-

nomie en integratie van mensen in armoede verhogen. 

De vormingen, studiedagen en het onderzoek van Bind-

Kracht gaan uit van een gelaagde kijk op armoede. 

Het project wil niet denken in termen van ‘schuld’, 

maar gaat uit van de kracht van mensen, zonder daar-

bij hun kwetsuren uit het verleden te negeren. Dialoog 

en participatie met mensen in armoede staan centraal. 

De onderzoekers van Bind-Kracht bestudeerden onder 

andere al de interculturalisering van de hulpverlening 

aan mensen in armoede en de gehechtheid bij gene-

ratiearme moeders.

▼ Meer info over de vormingen van Bind-Kracht 

 voor professionals en vrijwilligers: 

 www.bindkracht.be  
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MOBIEL MET HANDICAP
PRAKTIJKTEST Straten vol kasseien, putten in de weg en toiletten op kelderniveau: Brussel is niet 

de makkelijkste stad per rolstoel. Use-It, gespecialiseerd in stadsplannen voor jongeren, maakte 
op vraag van de Vereniging van Personen met een Handicap (VFG) een rolstoelplan voor onze 
hoofdstad.  TEKST LIESBETH VAN BRAECKEL | FOTO’S BOB VAN MOL | ILLUSTRATIE NORA THEYS

Op het plan kreeg elke straat een kleurtje: in 

groene straten kunnen rolstoelers zich in hun 

eentje verplaatsen, in gele straten hebben ze wat 

hulp nodig en in rode straten is het zelfs mét hulp 

niet te doen. Naast overzichtskaarten geeft het 

plan ook tekst en uitleg bij de toegankelijkheid van 

musea, theaters, bioscopen, cafés en restaurants. 

Jonge Brusselaars in een rolstoel hebben alles zelf 

ter plaatse getest. 

 “Zo’n plan was nodig”, zegt Nicolas Marichal van 

Use-It. “Op websites van musea staat vaak wel 

hoe het met de toegankelijkheid in het museum 

gesteld is, maar niet hoe je met een rolstoel tot aan 

het museum geraakt. Daar geeft het rolstoelplan 

een antwoord op. Het plan helpt jonge individuele 

rolstoelgebruikers in de stad hun weg te vinden.”  

 Najoie Larabi en Katrien Simons zijn twee van die 

jonge rolstoelers. We ontmoeten hen in het Via Via 

reiscafé aan de Steenkoolkaai, een van de locaties 

die als toegankelijk vermeld staan op het plan. 

Voor we de straat op trekken wil Katrien nog even 

naar het toilet. Dat staat op het plan nochtans 

aangegeven als ontoegankelijk. Het blijkt inderdaad 

een klus: voor de vrouwentoiletten moet je trappen 

naar beneden, voor de mannentoiletten trappen 

naar boven. Omdat ze zelf nog een beetje kracht 

in haar benen heeft, lukt het met wat hulp uitein-

delijk toch. 

ROLSTOELPLAN BRUSSEL GEEFT STRATEN ROOD OF GROEN LICHT

D
O

SS
IE

R 
TO

EG
AN

KE
LI

JK
H

EI
D

WIW105_17_19.indd   17 13/03/12   12:16

certified PDF



18 | 

ESTHETIEK BOVEN ETHIEK
 Buiten stuiten we meteen op een straat die op 

het plan als ‘geel’ gequoteerd staat. De stoep is 

aangelegd met kasseien. “Bij de aanleg van de 

straten haalt esthetiek het vaak op de ethiek”, 

vindt Najoie. “Die kasseien zijn mooi, maar niet 

makkelijk om een manuele rolstoel op voort te 

duwen. Voor mensen met een kinderwagen of 

ouderen die niet goed te been zijn, zijn kasseien 

vaak ook een kwelling.” 

 “Brussel per rolstoel is voor durvers”, vindt Greet 

Vandewynckele van VFG. We wandelen richting 

de beurs en passeren het Marriot hotel. “Dit is 

een prima locatie om naar het toilet te gaan”, 

weet Najoie. “Chique hotels zijn meestal goed 

toegankelijk en proper.” 

 Katrien neemt even een kijkje binnen en heeft al 

spijt dat ze niet gewacht heeft om hier naar het 

toilet te gaan. Najoie heeft begrip voor het feit dat 

toiletten in oudere gebouwen moeilijk toegankelijk 

zijn. “Als eigenaars van oude gebouwen doen wat 

ze kunnen, zijn we al blij. Maar als er bij nieuw-

bouw geen rekening gehouden wordt met rolstoel-

gebruikers, dan word ik   daar flink kwaad van.” 

 Een bezoekje aan de Grote Markt mag niet ontbreken 

als je in Brussel bent. De Grote Markt staat ook geel 

ingekleurd op het plan, wegens de kasseien. Niet 

onterecht, merken we als Katrien met het voorwiel 

van haar manuele rolstoel in een brede voeg vast 

komt te zitten.  

 KOPPIGE KAMIKAZE 
 Mocht Najoie bij de scouts zijn, haar totemnaam zou 

‘koppige kamikaze’ kunnen zijn. Toegankelijk of niet, 

zij laat zich niet afschrikken en gaat in haar elektrische 

rolstoel overal naartoe. “De bioscoop is nochtans een 

catastrofe op dat vlak. Vier van de twaalf zalen zijn 

zogezegd toegankelijk. In werkelijkheid raak je slechts 

“BRUSSEL PER ROLSTOEL IS NIET VANZELFSPREKEND, MAAR 

HET IS EEN TE LEUKE STAD OM HET NIET TE PROBEREN.” 

Greet Vandewynckele, educatief medewerker VFG (links): “Brussel doorkruisen in de rolstoel is voor durvers.”

Katrien Simons: “De automaat staat te hoog. Ik kan het scherm 
niet zien, en als ik mijn code intik, kan iedereen meekijken.”
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in eentje zonder problemen binnen”, vertelt ze. “En 

dan nog weet je soms niet op voorhand welke film ze 

in die zaal spelen.” 

 Najoie woont en werkt in Brussel, en gebruikt de 

metro voor haar verplaatsingen. Ze moet wel 

uitkijken welke stations ze uitkiest. Er zijn liften voor 

rolstoelers, maar die zijn vaak niet duidelijk aange-

geven. De lift voor metro De Brouckère zouden we 

inderdaad zomaar voorbijlopen mocht Najoie ons 

er niet op gewezen hebben. Ze toont ook dat de lift 

maar net breed genoeg is voor haar rolstoel en er 

bestaan nog bredere modellen.  

 Even later komen we langs een geldautomaat waar 

Katrien geld wil afhalen. Geen sinecure. “De auto-

maat staat te hoog”, vindt Katrien. “Ik kan het 

scherm niet zien, en als ik mijn code intik, kan 

iedereen meekijken.” 

We eindigen onze tocht in café De Markten, dat 

makkelijk toegankelijk is via een hellend vlak op 

de binnenplaats. Katrien besluit: “Het rolstoelplan 

is een mooi initiatief. Ik zou graag ook plannen 

voor steden als Leuven en Gent willen.” 

 | 19

▼ De brochure met het plan kan besteld of 

 gedownload worden op www.rolstoelplanbrussel.be

▼ Voor meer info over de Vereniging Personen met 

 een Handicap, ga naar www.vfg.be

▼ Reacties welkom op www.weliswaar.be/forum

 In het Via Via reiscafé moet je voor de vrouwentoiletten de trappen naar beneden, voor de mannentoiletten naar boven.

Najoie Larabi: “Ik ben een koppige kamikaze: 
met mijn rolstoel kom ik overal.” D
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OUDERENZORG MOET TOEGANKELIJK

STRAMME LEDEN, 
SOEPEL HUIS

Waarom duurt het zo lang voor onze maatschappij 

ook voor personen met een handicap of oudere 

mensen toegankelijk is? Wat voor hen comfortabel 

is, is toch geschikt voor iedereen?

 Herwig Teugels: “Dat is waar. In de straat waar onze 

kantoren zich bevinden ( de Lakensestraat in Brussel, 

nvdr ) zijn er vier winkels gerenoveerd. Ze hebben alle-

maal een drempel en geen enkele heeft een deur breder 

dan tachtig centimeter. Een gemiste kans.   Het pro-

bleem begint bij het hoogste niveau. De regelgeving 

zou nog verder mogen gaan. Toegankelijk bouwen en 

verbouwen vraagt een andere manier van denken. Als 

de overheid van dat nieuwe denken niet overtuigd is, 

dan voelen lagere echelons – laat staan de particulier –

zich niet geroepen om te volgen.” 

 Is het hoegenaamd haalbaar om tot het einde van 

je leven thuis te blijven wonen? 

 “Dat hangt sterk samen met de toegankelijkheid. 

Ken je de vijf B’s? Als een product of een dienst 

toegankelijk wil zijn, moet het in hoofdzaak bruikbaar, 

begrijpelijk, bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar 

zijn. Afhankelijk van de doelgroep en de situatie zal 

de ene B al belangrijker zijn dan de andere.  

 Wie bouwt volgens de principes van Design for All 

zal merken dat je niet per se rolstoeltoegankelijk 

WONEN VAN OUDEREN   Vroeg of laat moeten we het huis uit omdat we niet meer voor onszelf kunnen 
zorgen. Dat moment kunnen we uitstellen. We hoeven niet in een woonzorgcentrum terecht te komen. 
Maar die gevrijwaarde zelfstandigheid vraagt wel een investering. Herwig Teugels, directeur van het 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel, vertelt hoe ze dat in onze hoofdstad aanpakken.  
TEKST NICO KROLS | FOTO JAN LOCUS | ILLUSTRATIE NORA THEYS
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moet wonen. Je moet zo bouwen dat de woning 

aanpasbaar is. Slechts een klein percentage van de 

thuiswonende ouderen komt in zijn laatste dagen 

in een rolstoel terecht. Architecten en aspirant-

architecten moeten nog meer attent gemaakt 

worden op duurzaam en levenslang wonen.  

 Overigens heeft deze stad zo’n enorme bouw- en 

woondichtheid dat ik me afvraag of er in Brussel nog 

veel nieuwe gebouwen voor voorzieningen moeten 

worden opgetrokken. Thuiszorg is economisch meer 

verantwoord dan woonzorgcentra. We zouden even 

goed mobiele zorgteams kunnen inzetten die de com-

binatie van wonen en zorg faciliteren. Dat veronderstelt 

dat de woningen in orde zijn, zowel voor de bewoners 

als voor de thuiszorgers. In Brussel gaat dat dan zelfs 

over de aanwezigheid van warm water of een privaat 

toilet. Sommige woningen hebben dat nog altijd niet.” 

 Moet de diversiteit aan woonvormen worden 

uitgebreid? 

 “Vandaag woon je als oudere doorgaans ofwel alleen 

ofwel in een voorziening. Er bestaan inderdaad al 

tussenvormen. Kangoeroewonen is zo’n manier van 

gezamenlijk wonen zonder dat je het gevoel hebt dat 

je vrijheid je is ontnomen. ” 
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Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum Woonzorg Brussel: 
“Thuiszorg is economisch meer verantwoord dan woonzorgcentra. 
We zouden even goed mobiele zorgteams kunnen inzetten die de 
combinatie van wonen en zorg faciliteren.”

ZOEKEN NAAR RUIMTE IN BRUSSEL
Brussel telt meer dan 1,1 miljoen inwoners waarvan 

150.000 ouder dan 65 jaar en 25.000 ouder dan 

85 jaar. Dat maakt van Brussel niet het oudste 

Belgische gewest, maar de historische achterstand 

aan Nederlandstalige ouderen- en thuiszorgvoorzie-

ningen is groot. Amper 16% van de geprogrammeerde 

plaatsen in woonzorgcentra is daadwerkelijk gerea-

liseerd. In Vlaanderen is dat 78%. Slechts 3% van de 

geplande serviceflats staat er ook werkelijk (49% voor 

Vlaanderen). De eerste Vlaamse erkende dagverzor-

gingscentra zijn intussen wel van start gegaan, maar 

kortverblijf bestaat niet. En minder dan 20% van de 

geprogrammeerde uren gezinszorg zijn gerealiseerd. 

Voor de helft van het geplande aanbod bestaan er 

lokale dienstencentra, en ook de regionale diensten-

centra zijn relatief goed verspreid. Brussel heeft nood 

aan 2.600 bijkomende plaatsen in woonzorgcentra, 

serviceflats en centra voor kortverblijf en 80 plaatsen 

in dagverzorgingscentra. Tegen 2020 zou die nood nog 

verdubbelen. Tenzij in alternatieve woonzorgmodellen 

wordt geïnvesteerd, wat gezien de diversiteit van de 

Brusselse ouderenpopulatie een logisch pad zou zijn. 

Volgens Herwig Teugels moet Brussel zoeken naar een 

gevarieerde woonzorgtypologie. Heil wordt verwacht 

van kleine, doordachte ingrepen en extra plaatsen, 

maar ook van thuiszorg en ondersteunende diensten 

zoals zorgknooppunten, lokale dienstencentra, 

woningaanpassing. “Dit betekent ook dat de regel-

geving moet worden bijgesteld, nieuwe woonmodellen 

ontwikkeld, thuiszorg efficiënter georganiseerd, 

sociale huisvesting anders ingevuld”, aldus Teugels.

ALTERNATIEVE WOONVORMEN
• Centraal wonen: apart wonen rond gemeenschap-

pelijke open ruimte bv. binnenplaats

• Kangoeroewonen: wederzijdse hulp tussen bewoners 

van aparte leefruimtes

• Gestippeld wonen: diverse leefruimten voor apart 

wonende leden van eenzelfde doelgroep of lot-

genoten die elkaar kennen, maar leven in de 

anonimiteit van bijvoorbeeld een woonblok

• Co-housing: apart wonen met gezamenlijke activi-

teiten, zoals eten en/of koken

• Aanleunwoning, serviceflat of assistentiewoning: 

apart wonen maar met gemeenschappelijke dienst- 

en/of hulpverlening

• Leefgemeenschap: enkel een eigen woongelegenheid, 

samenleven met elkaar ondersteunende bewoners

• Woonzorgcentrum: eigen kamer in de zorgvoorziening
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 “Momenteel doen we een verkennende studie die 

acht verschillende, al bestaande, woonvormen bij 

elkaar wil brengen. We kijken welke voordelen 

dergelijke woonvormen kunnen opleveren voor 

minderbegoede zorgvragers in het dure Brussel. 

Vele ouderen betalen de helft van hun pensioen 

aan huur voor rudimentaire huisvesting. In Brussel 

is ongeveer 60% van de inwoners huurder. In 

Vlaanderen is 70% eigenaar. Dat heeft consequen-

ties voor de manier van wonen.   Naast zelfstandig 

thuiswonen bestaan allerlei alternatieve woonvor-

men en diverse vormen van gemeenschapswonen. 

 (zie kader  , nvdr  )    Een ander belangrijk aspect   is dat 

mensen graag wonen waar er een sociale cohesie is. 

Dat vermindert de eenzaamheid. De ruimte daarop 

inrichten, dat is de kunst. Daarvoor moet niet alleen 

de woning toegankelijk zijn, maar ook de omgeving.” 

 Waarom richten jullie een Steunpunt Woning-

aanpassing Brussel op?  

 “We merkten dat nogal wat woningaanpassings-

adviezen die worden verstrekt door een regionaal 

dienstencentrum verticaal werden geklasseerd. Niet 

omdat die adviezen niet goed zouden zijn of omdat 

ze niet werden geapprecieerd. De senioren zelf 

weten niet altijd goed hoe ze het advies in uitvoe-

ring kunnen brengen. Dat is precies wat het Steun-

punt kan doen. Dat gaat met het advies aan de slag. 

Vaak gaat het maar om kleine aanpassingen waar 

niet iedereen aan denkt: handgrepen aan het bad, 

het verplaatsen van een kast.   Het Steunpunt kan ook 

klusjesdiensten aan het werk zetten om aan het 

advies een praktisch gevolg te geven. Maar het 

Steunpunt kan ook informeren over wat financieel 

en technisch mogelijk is. Het hoeft niet altijd om 

grote verbouwingen of de begeleiding daarbij te 

gaan.” 

▼ www.woonzorgbrussel.be

▼  Reacties welkom op www.weliswaar.be/forum

“NIET ALLEEN DE WONING, OOK DE OMGEVING MOET    

TOEGANKELIJK ZIJN.”

NIEUW: STEUNPUNT 
WONINGAANPASSING 
BRUSSEL
Verschillende Brusselse

organisaties die met 

woningaanpassing of 

zorgwonen van ouderen 

te maken hebben, openden 

onlangs het Steunpunt Woningaanpassing Brussel. 

Het Steunpunt biedt ook vorming over woningaan-

passing.

▼ Steunpunt Woningaanpassing Brussel, 02 240 80 81 

PROJECTOPROEP: NIEUWE RUIMTELIJKE CONCEPTEN VOOR ZORG
We leven langer en onze woon- en leefwensen zullen de komende decennia veranderen. Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouw-

meester Peter Swinnen vragen iedereen om mee na te denken hoe we deze uitdagingen in de toekomst vorm kunnen geven. In het voorjaar 

van 2012 lanceren ze een oproep voor innoverende projecten, die de zorgverlening een vol-

waardige plaats geven in onze ruimtelijke omgeving. Er is namelijk maar voldoende ruimte 

voor de zorg, als je voldoende zorg draagt voor de ruimte.

Hoe rusten we wijken en gebouwen uit zodat mensen niet hoeven te verhuizen omwille van 

hun zorgbehoefte? Hoe integreren we de nodige hulp- en dienstverlening in het wonen? 

In 2020 zal Vlaanderen 200.000 extra 65-plussers tellen, van wie meer dan 50.000 ouder dan 

85 jaar. Prognoses voorspellen een nood aan 30.000 extra woongelegenheden in woonzorg-

centra tegen 2030. 

Die exponentiële groei vergt meer aangepaste woon- en zorgmogelijkheden, een doordacht 

gebruik van onze ruimte en een maatschappelijk debat met duidelijke keuzes.

▼ www.vipa.be   ▼ www.vlaamsbouwmeester.be

DEMENTIEVRIENDELIJK BOUWEN
‘Architectonica begrepen’ is een congres dat de nieuw-

ste inzichten verkent omtrent hoe architectuur en 

inrichting van de woonomgeving kunnen bijdragen 

tot het welbevinden van de persoon met dementie. 

Aanleiding van dit congres is het boek Architectonica. 

Een thuis voor mensen met dementie (verschenen 

bij EPO, ISBN 9789491297120). Het congres wordt 

georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen vzw in partnerschap met Wissner-

Bosserhoff en Philips.
▼ Architectonica begrepen, Mechelen, 24 mei 2012:   

 infocentrum.dementie.be 
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