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WOORD VOORAF

Het uitbouwen van een Vlaams welzijnsbeleid en een sociaal voorzieningennetwerk 
in Brussel is een samenspel van vele actoren: intermediaire en plaatselijke 
beleidsvoerders, professionele organisaties en hulpverleners, verenigingen en burgers.
Heel wat noden en problemen in onze samenleving manifesteren zich op lokaal
niveau. In buurten en wijken, dicht bij de bevolking, liggen vaak de beste
antwoorden voor hun vragen en noden. 
Lokale besturen (gemeente en ocmw) zijn belangrijke schakels om mee 
oplossingen en initiatieven voor samenlevingsproblemen uit te werken. 

Brusselaars die daarvoor kiezen kunnen in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad
maximaal beroep doen op de structuren en voorzieningen die hiertoe geboden
worden vanuit de Vlaamse Gemeenschap. 
De sociale sector in Brussel is vragende partij dat de lokale besturen in
het tweetalig hoofdstedelijk gebied hierin mee een rol en taak vervullen.

Het garanderen van een optimale toegang tot sociale voorzieningen en grondrechten
is een algemene bekommernis waarin verschillende beleidsactoren – ook de Vlaamse
Gemeenschap – hun verantwoordelijkheid moeten en kunnen opnemen. Hoe komen
tot een geïntegreerd, overzichtelijk en toegankelijk welzijnsaanbod dat is de inzet 
van het Lokaal Sociaal Beleid. In Brussel wordt daarvoor vertrokken van het Vlaams 
voorzieningennetwerk en vormt samenwerking met de Brusselse lokale besturen 
een belangrijk streefdoel. Omdat nabijheid en zichtbaarheid voor de burger 
belangrijk zijn, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie het aanbod dichter bij 
de hulpvrager brengen en de drempel verlagen, onder meer via ‘sociale lokalen’.
Deze sociale lokalen vormen het onthaal en oriëntatiepunt voor hulpvragen in
een wijk of gemeente. 

Lokale mandatarissen kunnen een belangrijke hefboom zijn om op diverse domeinen
hierover de dialoog met de gemeente aan te gaan en gemeentelijke structuren te
betrekken bij de uitvoering van het Vlaamse beleid.   

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 wil 
de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) kandidaat-mandatarissen
met deze brochure ideeën en aanknopingspunten aanreiken over Vlaamse initiatieven
met een lokale weerslag en instrumenten bieden om adequater te kunnen inspelen
op lokale behoeften. 
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In deze brochure komen 13 uiteenlopende bevoegdheidsdomeinen en sectoren
- gerangschikt in alfabetische volgorde - aan bod (vb. de Vlaamse zorgverzekering,
armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, vrijwilligerswerk, lokaal sociaal beleid…). 
Het betreft uitsluitend de domeinen met een regelgevend kader binnen de Vlaamse
Gemeenschap én een concrete uitvoering of experimentele toepassing in Brussel,
alsook met een duidelijke weerslag op het lokaal niveau.

Per thema wordt telkens - op basis van een bevattelijke en identieke steekkaart -
de Vlaamse regelgeving voorgesteld, de toepassing en uitvoering in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aangegeven, de mogelijke rol en bijdrage van lokale besturen 
- met waar mogelijk een aantal praktijkvoorbeelden van reeds bestaande 
samenwerking - vermeld. Tot slot worden ook contactadressen en bijkomende
informatiebronnen genoteerd. Achteraan in de brochure vindt u nog een korte 
voorstelling van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. 

Deze brochure is een uitgave in het kader van het Project Lokaal Sociaal Beleid 
(zie blz…), dat de BWR momenteel - in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie - ten experimentele titel opzet in 
3 verschillende locaties van Brussel.

De redactie  
Augustus 2006
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  aarrmmooeeddeeddeeccrreeeett  vvaann  2211  mmaaaarrtt  22000033

Het decreet heeft als voornaamste doelstellingen: een gecoördineerd en samenhangend beleid te

ontwikkelen, een Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN) uit 

te bouwen, Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen te erkennen en de opleiding en tewerkstelling

van ervaringsdeskundigen in de armoede te bevorderen.

Om erkend te kunnen worden als een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen dient men te voldoen

aan de zes criteria die beschreven staan in het armoededecreet, zijnde: 1. armen verenigen zich, 2. armen

nemen het woord, 3. maatschappelijke emancipatie van armen, 4. maatschappelijke structuren veranderen,

5. dialoog met de samenleving en het beleid, 6. armen blijven zoeken.

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Brussel telt zeven erkende Verenigingen waar Armen het Woord Nemen. 

• Samen met andere welzijnsactoren vormen ze het samenwerkingsverband Brussels Platform 

Armoede vzw, dat gesitueerd is binnen de Brusselse Welzijns- en GezondheidsRaad.

Meer informatie: zie website: www.bwr.be/bpa 

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• Verenigingen waar Armen het Woord Nemen bereiken de meest kwetsbare inwoners binnen

het Brusselse gewest. Samen met hen bespreken ze het maatschappelijk beleid van lokale, 

regionale en nationale overheden. Ze trachten om in gesprek te treden met onder meer lokale 

overheden. Hun beleidssignalen leggen meestal knelpunten in de praktische uitvoering van

overheidsbeslissingen bloot.

Praktijkvoorbeeld

In Sint-Jans-Molenbeek werken mensen in armoede binnen de vzw Recht op Wonen Bonnevie intensief rond 

de huisvestingsproblematiek. Zij signaleren pijnpunten en doen voorstellen om de woonsituatie in Molenbeek

voor de laagste inkomens te verbeteren.

Armoedebestrijding
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CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• Informatie over de Brusselse Verenigingen:

Brussels Platform Armoede vzw
Leopold II laan 204 bus 1 - 1080 Brussel 

Website: www.bwr.be/bpa 

Contactpersonen: Gwendolina De Backer, Roel Seurs 

tel 02/413 01 52

E-mail: gwendolina.debacker@bwr.be

• Lijst van erkende Brusselse Verenigingen:

vzw Wijkpartenariaat - De Schakel
Dupontstraat 58 - 1030 Brussel

tel 02/219 00 64

E-mail:schakelbrecht@telenet.be (Brecht Arnaert) 

vzw De Buurtwinkel
Anneessensplein 9A - 1000 Brussel

tel 02/512 69 85

E-mail: vzw.buurtwinkel@belgacom.net (Marian Samyn)

vzw Recht op Wonen Bonnevie
Bonneviestraat 40 - 1080 Brussel

tel 02/410 76 31

E-mail: bonnevie@skynet.be (Marie-Claire Migérode) 

vzw Vwawn De Schutting - Albatros
Ninoofseplein 10 - 1000 Brussel

tel 02/512 54 34

E-mail: deschutting@archipel.be (Peggy Piret)

vzw Pigment
Schoolstraat 12 - 1080 Brussel 

tel 02/217 52 91

E-mail: hildedepoorter@gmail.com (Daniel Alliët)

vzw Vrienden van het Huizeke
Zuinigheidsstraat 12 - 1000 Brussel 

tel 02/511 15 77

E-mail: huizeke@archipel.be (Kris Raemdonck) 

vzw Bij Ons / Chez Nous
Kartuizersstraat 60 - 1000 Brussel 

tel 02/513 35 96

E-mail: cheznous.bijons@skynet.be (Bart De Win)

• Informatie over het Vlaamse Armoedebeleid:

Website: www.wvc.vlaanderen.be/armoedebeleid 

Website: www.vlaams-netwerk-armoede.be

Website: www.armoede.be
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  bbeesslluuiitt  vvaann  ddee  VVllaaaammssee  rreeggeerriinngg  vvaann  2244  jjuunnii  11999977  iinnzzaakkee
hheett  oorrggaanniisseerreenn  vvaann  bbuuiitteennsscchhoooollssee  ooppvvaanngg  eenn  hheett  llookkaaaall  oovveerrlleegg

Het Lokaal Overleg brengt iedereen samen die in de brede zin betrokken is bij de opvang van jonge 

kinderen, om de opvangsituatie in de gemeente in kaart te brengen en te bespreken. Het Lokaal Overleg

stelt een Opvangbeleidsplan op, zoekt daarbij naar oplossingen voor mogelijke behoeften en informeert 

de ouders over de opvangmogelijkheden. 

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Het besluit richt zich in principe tot lokale besturen, maar in Brussel werd het Lokaal Overleg

in 1997 opgestart vanuit het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De VGC organiseert tot op heden een Lokaal Overleg op niveau van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. 

• Het Lokaal Overleg, dat bij ontwerp enkel de buitenschoolse opvang betrof, werd in Brussel

pro-actief verruimd tot kinderopvang in het algemeen. Pro-actief, daar de aanpassing van

het besluit op Vlaams niveau eraan komt, maar nog niet rond is.

Taken van het Lokaal Overleg zijn:

- informatie verzamelen over de reële situatie (vb. Cartografie van de Nederlandstalige

Brusselse Kinderopvang, 2006);

- ouders informeren over het aanbod inzake kinderopvang (vb. Brochure Nest 

zoekt Nest, 2004);

- het opstellen van een beleidsplan kinderopvang (vb. Lokaal Beleidsplan 

Kinderopvang 2002-2005);

- Kind en Gezin adviseren over de oprichting van nieuwe initiatieven en 

uitbreidingsplaatsen in het Brusselse gewest. 

• Bestaande ‘Initiatieven Buitenschoolse opvang’: IBO Sapperdeboere (Sint-Joost-ten-Node),

IBO De Verliefde Wolk (Sint-Jans-Molenbeek), IBO Baloe (Laken), IBO De Puzzel (Jette),

IBO De Buiteling (Brussel), IBO KIK (Anderlecht).

• In Brussel werd de afgelopen jaren gewerkt aan een grootstedelijke invulling van 

het IBO-concept: het xyz-model. Dit model wil vooral een antwoord bieden op 

de infrastructuurproblemen van de meeste IBO’s.

• Vanuit de VGC is recent een regionaal coördinator aangesteld. Er wordt gewerkt aan 

het opstarten van plaatselijk overleg (op gemeenteniveau) en thema overleg om het Lokaal Overleg

Kinderopvang vanuit de basis te adviseren. Voor 2007 is er ook een nieuw beleidsplan

Kinderopvang voorzien.

Buitenschoolse opvang
Lokaal Overleg
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MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

De lokale besturen zijn een belangrijke partner in zowel het plaatselijk en lokaal overleg,

als in de IBO’s. 

• Actieve deelname in het plaatselijk overleg (nog op te starten) en het lokaal overleg.

• Verzamelen en ter beschikking stellen van gegevens over het lokale aanbod en/of 

de vraag naar kinderopvang.

• Gemeentelijke scholen en jeugdinitiatieven aanzetten om als partner in een IBO te

stappen.

• Meezoeken naar mogelijke ruimtes/infrastructuur voor een gemeentelijk IBO.

Praktijkvoorbeeld 

IBO-xyz ‘Ket in Kuregem’ (KIK). Meer informatie hierover is te vinden op de website: 

www. anderlecht.be/pdf/OnderwijsKIK.pdf

CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

VGC – Directie Welzijn en Gezondheid - Dienst Kind en Gezin 
Lombardstraat 41 - 1000 Brussel 

Website: www.vgc.be

Regionaal coördinator Kinderopvang: Ilse Verbeke

tel 02/548 01 60

E-mail: ilse.verbeke@vgc.be
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  ddeeccrreeeett  iinnzzaakkee  eettnniisscchh--ccuullttuurreellee  mmiinnddeerrhheeddeenn  vvaann  2288  aapprriill  11999988

Via het decreet van 1998 werd als doel gesteld dat er voorwaarden gecreëerd worden om etnisch-culturele

minderheden, die zich in het Nederlandstalige taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

bevinden, als volwaardige burgers te laten deelnemen aan de Vlaamse samenleving. Het decreet richt zich

naar 3 doelgroepen: allochtonen, vluchtelingen (zowel erkende als asielvragers) en woonwagenbewoners. 

Het minderhedenbeleid is een drie sporenbeleid:

- een emancipatiebeleid gericht op de integratie van de doelgroepen;

- een onthaalbeleid, gericht op het wegwijs maken en stimuleren van nieuwkomers om deel te nemen

aan onze samenleving. Met nieuwkomers worden diegene bedoeld die niet in aanmerking komen als

doelgroep zoals wordt vooropgesteld door het inburgeringsdecreet van 28 februari 2003. 

Het betreft meerbepaald de nieuwkomers die hier met een tijdelijk doel verblijven evenals 

asielzoekers van wie de asielaanvraag niet of nog niet ontvankelijk verklaard is. 

- een opvangbeleid, prioritair gevoerd op de beleidsdomeinen welzijn, gezondheidszorg en onderwijs

en gericht op de opvang en oriëntering van de doelgroep die zich in het Nederlandse taalgebied of

in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bevindt. 

Het minderhedenbeleid is ook een inclusief beleid; dit wil zeggen dat er een beleid ten aanzien van 

de doelgroepen gerealiseerd wordt in het algemene beleid van de verschillende sectoren, via algemene 

maatregelen en waar nodig via specifieke acties en voorzieningen. Het minderhedenbeleid wordt enerzijds

gevoerd in overleg met de federale overheid en anderzijds met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

de provinciale en lokale besturen in het Nederlandtalige taalgebied en het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad, die verantwoordelijk zijn voor het inclusieve beleid in de domeinen die tot hun 

bevoegdheid behoren. 

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt in het decreet als een provincie beschouwd en 

het 'provinciebestuur' wordt vervangen door de ‘Vlaamse Gemeenschapscommissie'. De Brusselse gemeenten

zijn formeel niet gebonden aan een Vlaams decreet en zijn dus helemaal niet verplicht om dit uit te voeren.

• Het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel heeft als algemene opdracht ertoe bij te dragen dat 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de lokale besturen en andere relevante beleidsinstanties 

een gecoördineerd en inclusief minderhedenbeleid voeren in overleg met de doelgroepen en hun 

organisaties. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de VGC.

• Het Regionaal Integratiecentrum Foyer moet ook een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de lokale

besturen van de gemeenten waar een lokaal steunpunt is opgericht maar voor de Brusselse gemeenten 

volstond een formele goedkeuring van het beleidsplan van het Regionaal Integratiecentrum. Buiten 

Sint-Jans-Molenbeek heeft geen andere gemeente met een lokaal steunpunt dit gedaan.

Etnisch – Culturele
Minderheden
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MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

De lokale besturen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking, de coördinatie en de uitvoering van 

het inclusieve beleid en voor het betrekken van de doelgroepen bij dit beleid. 

Het Regionaal Integratiecentrum dient dit beleid te analyseren, te evalueren, te ondersteunen en te 

stimuleren, in samenwerking met de doelgroepen en de lokale actoren. 

Praktijkvoorbeeld 

• De rol van de lokale besturen in het lokaal cultuurbeleid is een voorbeeld waarbij de etnisch-culturele 

minderheden op een inclusieve wijze betrokken worden bij de opmaak en uitvoering van het lokale 

cultuurbeleidsplan van de gemeente.

• De installatie van allerhande advies- en overlegorganen waarbij wordt nagegaan dat deze op 

een evenredige manier samengesteld worden en er rekening gehouden wordt met de multiculturele 

bevolkingssamenstelling van de gemeente.

• Lokale besturen zouden ook een diversiteitsbeleid kunnen voeren binnen hun personeelsbeleid.

• De lokale besturen kunnen een samenwerkingsakkoord afsluiten met het Brussels Onthaalbureau om 

nieuwkomers binnen hun gemeente te onthalen.

• In samenwerking met het integratiecentrum werk maken van een lokaal opvangbeleid voor mensen zonder

papieren, het inrichten van een woonwagenterrein of een doortrekkersterrein.

CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

Regionaal integratiecentrum Foyer Brussel 
Werkhuizenstraat 25 - 1080 Brussel 

tel 02/411 74 95

Website: www.foyer.be

Loredana Marchi – algemeen coördinator 

E-mail: loredana.marchi@foyer.be

Contactpersoon: Geert Roukaerts – inhoudelijk en kwaliteitscoördinator 

tel 02/609 55 64 

E-mail: geert.roukaerts@foyer.be
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  ddeeccrreeeett  bbeettrreeffffeennddee  hheett  pprreevveennttiieeff  ggeezzoonnddhheeiiddssbbeelleeiidd  
2211  nnoovveemmbbeerr  22000033  

Het decreet beoogt een verbetering van de volksgezondheid (gezondheidswinst) via gezondheidsbevorde-

ring en preventie zowel in de gezondheidssector als in andere sectoren (facettenbeleid), door het werken

aan de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen (tabakspreventie, gezonde voeding, vaccinatie, preventie van

ongevallen in het verkeer en de privé-sfeer, borstkankerscreening). 

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

Het decreet heeft nog geen uitvoeringsbesluiten. Naast de LOGO’s (afkorting van LOkaal

GezondheidsOverleg) worden ook ‘partners’ vermeld zoals overheden die opdrachten op het vlak van

gezondheidspromotie kunnen vervullen. 

LOGO Brussel is sinds 1998 werkzaam als operationele dienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het is een netwerk van partners (centra voor leerlingenbegeleiding, huisartsen, thuiszorg…) die samen 

projecten realiseren.  

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• De rol die lokale besturen kunnen opnemen kan gaan van een beperkt engagement (ondersteunen van

acties) tot het volledig uitwerken en implementeren van acties in samenwerking met een lokaal netwerk

(gemeente als regisseur).

• Het LOGO-team ondersteunt deze dynamiek en kan indien nodig rekenen op samenwerking met 

het Centre Local de Promotion de la Santé de Bruxelles voor de Franstalige inbreng.

Praktijkvoorbeeld 

• Griepvaccinatiecampagne bij risicogroepen: bekendmaken bij lokale organisaties en bevolking,

organiseren van vaccinatiedagen in samenwerking met lokale artsen en apothekers.

• Valpreventieproject (Blijf op eigen benen staan - BOEBS).

• Borstkankerscreening voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar: ervaringen in de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe,

Evere en Jette. 

• Wijkgericht werken rond gezondheid in kansarme buurten: ervaring in Laag-Molenbeek. 

Gezondheidspromotie
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CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• Informatie over de Brusselse projecten: 

Brusselse Gezondheidsoverleg
Lombardstraat 41 - 1000 Brussel

E-mail: logo.brussel@vgc.be

Website: www.vgc.be/logo 

Algemene contactpersoon: Heidi Du Laing 

tel 02/548 05 80 

• Informatie over Vlaamse projecten: 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (lokale gemeenschappen): Website:  www.vig.be

Website: www.ondersteuningscellogo’s.be

Website: www.wvcvlaanderen.be/ welzijn of gezondheid
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Inburgering van
Anderstalige Nieuwkomers

VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  ddeeccrreeeett  iinnbbuurrggeerriinngg  vvaann  2288  ffeebbrruuaarrii  22000033

Met de inburgering wil de Vlaamse overheid aan nieuwkomers een eerste, begeleide opstap bieden naar

volwaardige participatie aan de samenleving. De Vlaamse regering ziet inburgering als een proces met

wederzijdse rechten en plichten. De overheid heeft de plicht de nieuwkomer een kwalitatief 

inburgeringstraject aan te bieden. Dit traject omvat een vormingspakket met maatschappelijke oriëntatie,

taallessen Nederlands, loopbaanoriëntatie en individuele trajectbegeleiding. Op zijn beurt verbindt 

de nieuwkomer er zich toe actief deel te nemen aan het inburgeringstraject. Vreemdelingen worden 

‘nieuwkomer’ vanaf het ogenblik dat ze voor het eerst zijn ingeschreven in een Vlaamse of Brusselse

gemeente. Op dat moment worden ze door de gemeente geïnformeerd over de mogelijkheid om 

een inburgeringstraject te volgen en doorverwezen naar het onthaalbureau. In principe zijn nieuwkomers

verplicht een onthaalprogramma te volgen.

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Het inburgeringsdecreet is ook van toepassing in Brussel. Er zijn evenwel enkele belangrijke 

uitzonderingen: nieuwkomers zijn in Brussel niet verplicht een onthaalprogramma te volgen en de Brusselse

gemeenten hebben geen opdracht in de organisatie van het inburgeringstraject. 

• Ook Brussel heeft een door Vlaanderen erkend onthaalbureau: Bon vzw. Dit staat in de praktijk in voor 

de werving van nieuwkomers en de organisatie van inburgeringstrajecten. Bon vzw werkt hiervoor nauw

samen met andere partners waaronder het Huis van het Nederlands, Tracé Brussel, de BGDA, en de VDAB-

Regionale Dienst Beroepsopleiding. De centrale werking is gelegen in Brussel-stad en heeft deelwerkingen

in Sint-Joost-ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek.

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

Toeleiding van nieuwkomers naar het aanbod van het onthaalbureau.

Praktijkvoorbeeld
Met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een goede samenwerking opgebouwd. Drie maal per jaar maken 

de gemeentelijke diensten een extractie van mensen die behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid

uit de nieuw ingeschreven inwoners van de gemeente. Zij krijgen een door de burgemeester ondertekende

brief om hen uit te nodigen zich aan te melden bij het onthaalbureau.
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CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• BON vzw - Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers 
Website: www.bonvzw.be

Bon vzw Brussel (hoofdzetel) - Philippe de Champagnestraat 23 - 1000 Brussel 

tel 02/501 66 80 

Bon vzw Sint-Jans-Molenbeek - Werkhuizenstraat 38 - 1080 Brussel 

tel 02/411 35 01

Bon vzw Sint-Joost-ten-Node - Willemsstraat 14-16 - 1210 Brussel 

tel 02/231 10 01

• Informatie over het Vlaamse Inburgeringsbeleid: Website: www.inburgering.be
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Kind en Gezin

VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg

1. Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) met 

rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

2. Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en 

de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de Consultatiebureaus voor 

het Jonge Kind.

3. INLOOP-teams: op basis van interne reglementering (geen BVR)

INLOOP-teams werken met groepen ouders rond hun vragen in verband met de zorg en 

de opvoeding van hun kinderen.

4. Prenatale steunpunten: op basis van interne reglementering (geen BVR).

Medische en psycho-sociale begeleiding van kwetsbare zwangeren.

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Consultatiebureaus voor het jonge kind: afwijking van Vlaamse normen (zie Besluit Vlaamse Regering 

1 maart 2002)

• Prenatale steunpunten: A. Dansaertstraat 94-96 - 1000 Brussel 

Mommaertsstraat 22 - 1080 Brussel

• Inloopteams: Kinderzorg Dansaert - A. Dansaertstraat 94-96 - 1000 Brussel

Huis der Gezinnen - Veeartsenstraat 20 - 1070 Brussel

Om de opvoedingsondersteuning t.a.v. kansarme aanstaande moeders en hun gezin en t.a.v. kansarme

gezinnen met jonge kinderen te versterken zijn er erkende INLOOP-teams werkzaam binnen gemeenten

waar grote groepen kansarme gezinnen met jonge kinderen leven. De INLOOP-teams staan via 

groepsgerichte opvoedingsondersteunende activiteiten in voor een deel van de opvoedingsondersteuning

van deze gezinnen.

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• Aanreiken, rekruteren van vrijwilligers voor de consultatiebureaus. Gemeentelijk kunnen hiertoe initiatieven

opgezet worden.

• Ondersteuning bij infrastructurele problemen van de consultatiebureaus.(hoge prijzen voor de lokalen, 

lokalen die overbezet of verouderd zijn…). Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol opnemen.

• Samenwerking stimuleren met het ONE (Franstalige tegenhanger) zodat het globale aanbod sluitend is 

en er per gemeente zicht is op wie er effectief gevolgd wordt.

• Ondersteunende acties ter bekendmaking van het Kind en Gezin-aanbod (vb. de idee van de stad Brussel

voor het aanmaken van een ‘welzijnsboekje’ voor ouders die hun kindje komen inschrijven met vermelding

van zowel het prenataal als het postnataal aanbod.

• Wijkgerichte acties in functie van bepaalde doelgroepen (vb. niet gevaccineerd zijn van ROMA-zigeuners

in de Noordwijk).

Praktijkvoorbeeld
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CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

Alle informatie over Kind en Gezin is te vinden op de website: www.kindengezin.be

Kind en Gezin – Afdeling Preventieve Gezinszorg
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 

tel. 02/533 14 56

Kind en Gezin – Provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel
Karel van Lotharingenstraat 4 (3de verdieping) - 3000 Leuven 

tel 016/21 05 11

Regiohuis Brussel Noord
Joseph Baecklaan 74 bus 14 - 1080 Brussel

Regiohuis Brussel Centrum
Zespenningenstraat 47 - 1000 Brussel

Regiohuis Brussel Zuid
Engelandstraat 66 - 1060 Brussel
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Lokaal Sociaal Beleid

VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  ddeeccrreeeett  llookkaaaall  ssoocciiaaaall  bbeelleeiidd  vvaann  1199  mmaaaarrtt  22000044  

Het lokaal sociaal beleid omvat alle acties die lokale actoren en lokale besturen opzetten met 

het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de economische, sociale en culturele 

rechten opdat eenieder in menselijke waardigheid kan leven. 

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Het decreet richt zich in hoofdzaak naar de lokale besturen en is als dusdanig niet van toepassing in

Brussel (cf. artikel 2 van het decreet).

• De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) willen de filosofie van 

het decreet toepassen in Brussel en komen tot een meer toegankelijke en op elkaar afgestemde sociale

dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap. De conceptnota van de Brusselse Welzijns- en

gezondheidsRaad (BWR) stelt hiertoe een eigen aanpak voor.

• Anders dan in Vlaanderen vormt in Brussel het voorzieningennetwerk de basisstructuur en het vertrekpunt

van een Lokaal Sociaal Beleid. Daarbij is gekozen voor een aanpak waarbij gewerkt wordt aan 

afstemming onder initiatieven die met Vlaams geld een aanbod verzorgen naar alle Brusselaars.

Samenwerking met Brusselse lokale besturen vormt hier niet het uitgangspunt maar wel 

een belangrijk streefdoel. 

• Sinds april 2005 loopt een experimentele fase met als bedoeling om in drie locaties een ‘Sociaal Lokaal’

op te zetten als onthaal en oriëntatiepunt voor hulpvragen en lokale afstemming van het Nederlandstalig

hulpaanbod. De projecten lopen in Etterbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Zone Noordwest (Ganshoren,

Jette en Sint-Agatha-Berchem). Het Sociaal Lokaal is een samenwerkingsverband tussen Nederlandstalige

voorzieningen en waar mogelijk de lokale besturen.

• Omdat de aanwezigheid van Nederlandstalige voorzieningen op lokaal niveau soms (te) beperkt is 

situeren de lokale projecten zich in een breder ruimtelijk werkingsgebied of ‘zone’, waarbinnen gezocht

wordt naar afstemming en complementariteit in het Nederlandstalig aanbod. Dit is de taak van 

de zonecoördinator die ook het aanspreekpunt is voor de betrokken actoren en lokale besturen. 

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

Lokale besturen kunnen op verschillende manieren meewerken aan de realisatie van het Sociaal Lokaal 

en de doelstelling van het Lokaal Sociaal Beleid:

• Nederlandstalige voorzieningen betrekken in het gemeentelijk sociaal overleg. De zone-coördinator kan

hiertoe het aanspreekpunt zijn;

• een actieve rol opnemen in het Sociaal Lokaal door het mee inzetten van personeel in de permanenties van

het onthaal;

• het Nederlandstalig hulpaanbod mee kenbaar maken via gemeentelijke informatiekanalen. 
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Praktijkvoorbeeld 

Het OCMW van Etterbeek neemt actief deel aan het overleg over de uitbouw van een Sociaal Huis in 

het Buurthuis Chambéry en zal er als partner van het samenwerkingsverband met Chambéry en CAW

Mozaïek een deel van de permanenties voor zijn rekening nemen. 

CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• Informatie over het Lokaal Sociaal Beleid in Brussel:

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Leopold II laan 204 bus 1 - 1080 Brussel 

tel 02/414 15 85 

Website: www.bwr.be

Algemene contactpersoon: Olivia Vanmechelen 

tel 02/413 01 49 

E-mail: olivia.vanmechelen@bwr.be

Zonecoördinator project Etterbeek: Roel Seurs 

tel 02/413 01 52 

E-mail: roel.seurs@bwr.be

Zonecoördinator projecten Molenbeek en Noordwest: Kristel Adriaens 

tel 02/413 01 50 

E-mail: kristel.adriaens@bwr.be

• Informatie over het Vlaams Lokaal Sociaal Beleid: 

Website: www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid



VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  ddeeccrreeeett  vvaann  1144  jjuullii  11999988  hhoouuddeennddee  ddee  eerrkkeennnniinngg  eenn  
ssuubbssiiddiiëërriinngg  vvaann  vveerreenniiggiinnggeenn  eenn  wweellzziijjnnssvvoooorrzziieenniinnggeenn  iinn  ddee  tthhuuiisszzoorrgg  

Het decreet bepaalt de werking van voorzieningen die er specifiek op gericht zijn de gebruikers te

handhaven in hun natuurlijk thuismilieu. De georganiseerde thuiszorg heeft tot doel bij te dragen tot

het behoud, de ondersteuning en/of het herstel van de zelfzorg en/of mantelzorg; dit door het aanbieden

en realiseren van zorg op maat. Het regelt de werkzaamheden van de diensten voor gezinszorg,

de regionale dienstencentra, de lokale dienstencentra, de diensten voor oppashulp, dagverzorgingscentra,

centra voor kortverblijf en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Lokale dienstencentra staan ten dienste van lokale bewoners. De meerderheid heeft een (Vlaams) OCMW

als inrichtende macht. De elf bestaande lokale dienstencentra in het Brussels Hoofdstedelijk gebied hebben

een vzw-statuut. Volgens de programmatienormen kunnen er in Brussel 19 lokale dienstencentra 

opgericht worden.

• De lokale dienstencentra hebben de opdracht om lokale bewoners: 

- activiteiten van informatieve, recreatieve en algemeen vormende aard aan te bieden met het oog op 

het versterken van het sociale netwerk; 

- ter plaatse hulp bij activiteiten van het dagelijks leven, inzonderheid hygiënische zorg aan te bieden

of binnen het bereik van de gebruikers te brengen (vb. aanbieden van warme maaltijden, hulp bij 

het uitvoeren van boodschappen, hulp bij huishoudelijke klussen, nemen of ondersteunen van

initiatieven die de mobiliteit verhogen).

• De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aan elk lokaal dienstencentrum bijkomende middelen

(cf. Collegebesluit van 14 juli 2005) onder de vorm van een salarissubsidie voor een centrumleider en 

werkingssubsidies. Indien een Brusselse gemeente of een OCMW het initiatief neemt om een lokaal

dienstencentrum te creëren, voorziet de VGC een jaarlijkse werkingssubsidie van 12 400 euro.

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• Lokale besturen kunnen het initiatief nemen om een lokaal dienstencentrum op te richten en ook op

verschillende manieren de werking van één van de bestaande of nog op te richten lokale dienstencentra

(cf. programmatienorm) versterken via het aangaan van samenwerkingsverbanden.

• Zij kunnen tevens zorgbehoevende mensen toe leiden naar de lokale dienstencentra. De werking van 

de verschillende dienstencentra is zeer divers qua aanbod.

Praktijkvoorbeeld

Lokale Dienstencentra
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CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• De erkende lokale dienstencentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied zijn:

- 1070 Anderlecht
Dienstencentrum Cosmos - Dr. De Meersmanstraat 12-14 

tel 02/527 89 73

Dienstencentrum De Kaai - Bergensesteenweg 436 

tel 02/555 08 40

- 1000 Brussel
Dienstencentrum Het Anker - Marcqstraat 25 

tel 02/217 52 91

Dienstencentrum Forum - Grootsermentstraat 8 bus 1 

tel 02/512 52 69

Dienstencentrum De Harmonie - Harmoniestraat 1 

tel 02/203 28 48

- 1040 Etterbeek
Dienstencentrum Chambéry - Chambérystraat 24 

tel 02/646 20 57

- 1090 Jette
Dienstencentrum Parkresidentie - Sint-Vincentius a Paulostraat 2a 

tel 02/426 92 32 

- 1030 Schaarbeek
Dienstencentrum Aksent - Liedtsstraat 27-29 

tel 02/240 71 96

- 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Dienstencentrum Randstad - Hovenierstraat 47 

tel 02/414 08 52

Dienstencentrum De Vaartkapoen - Schoolstraat 76 

tel 02/414 29 07

- 1180 Ukkel
Dienstencentrum De Kat - Karmelietenstraat 146 

tel 02/345 35 33
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  hheett  ddeeccrreeeett  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkk  ooppbboouuwwwweerrkk  vvaann  2211  jjuunnii  11999911  

De organisaties voor samenlevingsopbouw hebben ‘maatschappelijk opbouwwerk’ als hoofddoel. 

Dit houdt in: het scheppen van omstandigheden, structuren en relaties die bijdragen tot een grotere 

participatie en integratie van de bevolking in het maatschappelijk gebeuren. Deze processen hebben 

uiteindelijk als doel: het bevorderen van een samenleving met een hoger welzijn. In opbouwwerkprojecten

wordt geprobeerd met bewonersgroepen oplossingen te vinden voor problemen in de woon- en leefomgeving.

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Samenlevingsopbouw Brussel vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van 

het opbouwwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

• In het huidige meerjarenplan 2003-2008 staat de aanpak van leefbaarheidsproblemen centraal, in door

armoede en achterstelling getroffen wijken waar momenteel herwaarderingsprogramma’s lopen. Hierbij

staan drie strategische doelstellingen voorop:

1. Een eerste strategische doelstelling heeft betrekking op de materiële leefomgeving, met 

bijzondere aandacht voor huisvesting en het leefkader van minder draagkrachtige groepen.

2. Een tweede strategische doelstelling sluit aan bij de samenlevingsproblematiek in wijken 

gekenmerkt door heterogeniteit en culturele diversiteit. Het opbouwwerk schept 

ontmoetingskansen, is de motor achter culturele en feestelijke evenementen, werkt aan 

groepscohesie en slaat tegelijk bruggen tussen verschillende culturen. 

3. Een derde strategische doelstelling beoogt een sociaal, rechtvaardige en democratische

wijkontwikkeling: structuren voor beleidsparticipatie op punt stellen, stimuleren van een betere

toegankelijkheid en een efficiëntere werking voor de bewoners.

• De opbouwwerkprojecten situeren zich in achtergestelde wijken en buurten van de Brusselse binnenstad en

de negentiende-eeuwse gordel erom heen. Opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw Brussel zijn 

aanwezig in zeven opbouwwerkgebieden:

1. Opbouwwerkgebied Noordwijk (Brussel)

2. Opbouwwerkgebied Chicagowijk (Brussel)

3. Opbouwwerkgebied Anneessens (Brussel)

4. Opbouwwerkgebied Oud-Molenbeek (Sint-Jans-Molenbeek)

5. Opbouwwerkgebied Kuregem (Anderlecht)

6. Opbouwwerkgebied Peterbos (Anderlecht)

7. Opbouwwerkgebied Brabantwijk (Schaarbeek)

Samenlevingsopbouw

22



MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• Uitbouwen van structuren voor participatie van burgers aan het beleid en deze structuren ook ernstig nemen.

• Inspelen op, communiceren over voorstellen uit het opbouwwerk i.v.m. oplossingen voor problemen in 

de woon- en leefomgeving.

Praktijkvoorbeeld

In de Buurtwinkel Anneessens wordt ondersteuning verleend aan een zgn. ‘delegatie van buurtbewoners’

die maandelijks haar opwachting maakt op het kabinet van de burgemeester i.v.m. de gang van zaken in

de wijk. Bedoeling is dat het beleid kort op de bal speelt inzake problemen die zich in de wijk aandienen

en de voorstellen van het bewonerscomité.

CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• Samenlevingsopbouw Brussel
Antwerpsesteenweg 295 - 1000 Brussel 

tel 02/203 34 24

Website: www.samenlevingsopbouw.be

Contactpersoon: Johan.Martens

E-mail: johan.martens@samenlevingsopbouw.be

• Samenlevingsopbouw Vlaanderen - www.samenlevingsopbouw.be
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  vviissiieetteekksstt  sscchhoooollooppbboouuwwwweerrkk,,  ggooeeddggeekkeeuurrdd  ddoooorr  
ddee  VVllaaaammssee  RReeggeerriinngg  oopp  2233  jjuullii  11999977  

Schoolopbouwwerk wil kansarme ouders en jongeren ondersteunen zodat zij binnen een afzienbare tijd 

zelfstandig voor hun belangen kunnen opkomen in de school en in de onderwijsstructuren. De doelgroep

wordt gevormd door ouders en jongeren die omwille van sociale en culturele achterstelling onvoldoende 

mogelijkheden hebben om voor hun eigen belangen op te komen in de school en het onderwijs in 

het algemeen. Schoolopbouwwerk gaat over ondersteuning van sociaal of cultureel achtergestelde groepen 

via de methode van het opbouwwerk en met onderwijs als thema. De einddoelstelling is actieve groepen van

ouders (of leerlingen) vormen, die hun rechten en plichten in het onderwijssysteem kennen en zelfstandig 

kunnen invullen in relatie met de scholen en andere onderwijspartners.

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

De vzw Schoolopbouwwerk Brussel, opgericht in uitvoering van het VGC-Collegebesluit nr. 01/393 van 

27 oktober 2001. SOW Brussel wil buurtgebonden werken en doet dit in zes prioritaire regio’s. Aan elke

regio zijn twee of meer schoolopbouwwerkers toegekend. De regio’s liggen in volgende gemeenten (maar

vallen niet samen met de gemeentegrenzen):

1. Brussel - Centrum

2. Laken, Jette

3. Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node 

4. Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis, Vorst

5. Anderlecht 

6. Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• Schoolopbouwwerk Brussel werkt projectmatig. In de zes prioritaire regio’s worden eigen projecten 

uitgetekend en activiteiten georganiseerd met groepen ouders. De meeste zijn schoolgebonden. 

• Er zijn ook schooloverschrijdende activiteiten, daar waar een thema of een probleem gemeenschappelijk

wordt ervaren door de ouders uit de verschillende scholen. Schoolopbouwwerk Brussel werkt samen met

diverse partners in de regio’s voor het uitvoeren van die activiteiten. De lokale overheid kan deze 

activiteiten zowel financieel als logistiek ondersteunen.

Schoolopbouwwerk
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Praktijkvoorbeeld

In een aantal gemeenten werd onder impuls van het schoolopbouwwerk en in samenwerking met scholen

en vele andere partners, een actie ondernomen voor meer vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands voor 

kinderen en hun ouders. Er werd ondermeer een twee- of drietalige gids opgesteld met Nederlandstalige

vrijetijdsactiviteiten in de gemeente. De verschillende organisaties werden met diverse acties 

(bv. Een ‘markt van het Nederlands’) voorgesteld aan de kinderen en hun ouders. Er werd een beleid 

uitgewerkt voor drempelverlaging in die vrijetijdsorganisaties (vb. prijsverlaging, meer aangepast 

aanbod...). De betrokken gemeenten dragen de kosten voor het drukken van de gids en maken 

prijsverlagingen mogelijk door subsidie toe te kennen aan de organisaties die ook hun aanbod 

wilden aanpassen. Verder hebben de gemeenten de coördinerende rol van de schoolopbouwwerker 

overgenomen zodat er na 2 jaar een actualisering van de gids mogelijk is. 

CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• Schoolopbouwwerk Brussel
Lombardstraat 41 - 1000 Brussel 

tel 02/548 01 66

E-mail: info@sowbrussel.be

Website: www.schoolopbouwwerkbrussel.be
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  ddeeccrreeeett  hhoouuddeennddee  ddee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann  ddee  zzoorrggvveerrzzeekkeerriinngg
vvaann  3300  mmaaaarrtt  11999999

Dit decreet voert een verzekering in voor niet-medische zorgen. In de thuissituatie moet de zorgbehoevendheid

aangetoond worden. Voor personen in een residentiële voorziening geldt deze verplichting niet. 

De aangeslotene betaalt jaarlijks 25 euro (personen met recht op een verhoogde tussenkomst in

het kader van de ziekteverzekering betalen 10 euro). De tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering 

bij zorgbehoevendheid bedraagt momenteel 95 euro per maand in thuiszorgsituaties en 125 euro 

per maand bij een verblijf in een residentiële voorziening. Tegen 2009 zal ook het bedrag voor 

thuiszorgsituaties geleidelijk opgetrokken worden tot 125 euro.

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Inwoners van het Vlaams Gewest zijn verplicht aan te sluiten. Brusselaars kunnen vrijwillig aansluiten. 

Voor beiden geldt dit vanaf het jaar waarin men 26 jaar wordt. Einde 2005 waren 55 733 Brusselaars

aangesloten.

• Brusselaars, ouder dan 26 jaar, die nog willen aansluiten, moeten vanaf 1 januari 2006 10 jaar wachttijd

doorlopen en krijgen voor elk jaar dat ze geen premie betaald hebben, 4 maanden schorsing op 

het moment dat het dossier voor ten laste neming ingediend wordt.

• Het decreet is van toepassing voor de zorg verleend door voorzieningen, erkend door de Vlaamse overheid. 

• Inwoners van het Vlaams Gewest kunnen ‘automatisch’ de tussenkomst ontvangen voor de mantelzorger.

Inwoners van het Brussels Gewest zijn verplicht een beroep te doen op een door Vlaanderen erkende 

voorziening om de tussenkomst van 90 euro te kunnen ontvangen. De factuur voor de ontvangen 

niet-medische zorg geldt als bewijs.

• Daar het aantal Nederlandstalige (residentiële) voorzieningen in Brussel beperkt is, besliste de Vlaamse

regering in 2004 alle bicommunautaire voorzieningen de mogelijkheid te geven om zich gelijk te 

schakelen met één van de in het kader van de zorgverzekering van rechtswege erkende voorzieningen. 

De voorwaarde is wel dat de zorg in het Nederlands kan geboden worden. Hierdoor kunnen hun cliënten

of bewoners eveneens de tussenkomst ontvangen.

• Momenteel zijn een 110-tal bicommunautaire thuiszorgdiensten en residentiële instellingen gelijkgeschakeld. 

• Slechts een beperkt aantal Brusselse OCMW’s heeft zijn voorzieningen laten gelijkstellen.

Vlaamse Zorgverzekering
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MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

Lokale besturen kunnen op verschillende manieren de mogelijkheden van de Vlaamse Zorgverzekering in

Brussel vergroten door:

• de modaliteiten van de Vlaamse Zorgverzekering ruimer bekend te maken; dit in het bijzonder naar 

de 25 en 26-jarigen.

• het openbare bicommunautaire zorgaanbod dat in aanmerking komt te laten gelijkstellen, waardoor 

aangesloten Brusselaars hier hun rechten kunnen laten gelden.

Praktijkvoorbeeld

Een oudere man, aangesloten bij de Vlaamse Zorgverzekering, wenst opgenomen te worden in 

een OCMW-rusthuis van zijn gemeente waar hij steeds gewoond heeft. Het OCMW-rusthuis is echter (nog)

niet gelijkgeschakeld. Door lokale mandatarissen wordt het OCMW overtuigd om tóch de stap te zetten.

Hierdoor ontvangt die man 125 euro per maand of 1.500 euro per jaar.

CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• Informatie over de Vlaamse Zorgverzekering is te vinden op de website van de Vlaamse overheid:

www.wvc.vlaanderen.be/zorgverzekering 

Website: www.schoolopbouwwerkbrussel.be

• Voor informatie over en aansluiting bij de Vlaamse Zorgverzekering kan u terecht bij één

van de zeven zorgkassen:

- Christelijke Mutualiteit – Zorgkas Vlaanderen
tel 078/15 11 51 
Website: www.zorgverzekering.be

- Neutrale Zorgkas Vlaanderen
tel 03/491 86 60 

- Vlaamse Zorgkas
tel 02/553 45 90
Website: www.vlaamsezorgkas.be

- Zorgkas DKV Belgium
tel 02/287 64 11
Website: www.dkv.be 

- Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
tel 02/542 86 00
Website: www.mut400.be

- Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
tel 02/778 92 91
Website: www.mloz

- Zorgkas van de Socialistische Ziekenfondsen
tel 02/515 06 20
Website: www.socmut.be
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  jjaaaarrlliijjkkss  mmiinniisstteerriieeeell  bbeesslluuiitt  

Jaarlijks Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de Provinciale Steunpunten

Vrijwilligerswerk en aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel ‘Het Punt’, door de Vlaamse minister van

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

De provinciale Steunpunten voor Vrijwilligerswerk en Het Punt vzw hebben in opdracht van Vlaams Minister

van Welzijn, Gezondheid en Gezin, een specifieke invulling gegeven aan de vier doelstellingen van

het internationale jaar van de vrijwilligers 2001: promotie van vrijwilligerswerk, bemiddeling van 

kandidaat-vrijwilligers, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties door middel van vorming en 

het uitbreiden van centra voor informatie en dienstverlening rond vrijwilligerswerk. 

De steunpunten zijn intussen uitgegroeid tot degelijke informatiecentra voor het vrijwilligerswerk.

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

Het Punt vzw - Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel wil met de vrijwilligerswinkel in het centrum van de stad

een brug slaan tussen vrijwilligers en organisaties. Het voert promotie voor vrijwilligerswerk, begeleidt 

kandidaat-vrijwilligers, ondersteunt organisaties in het opzetten van een goed vrijwilligersbeleid, geeft 

vormingen en beschikt over een infobalie voor vrijwilligers en organisaties. Om de vrijwilligersorganisaties

te ondersteunen werden er in samenwerking met de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk en 

het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw al heel wat publicaties aangemaakt. Al die publicaties zijn te

vinden in de vrijwilligerswinkel en ook downloadbaar op de website van Het Punt: www.hetpuntbrussel.be

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• De Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk spelen een actieve rol naar de lokale besturen toe. Voor 

Het Punt vzw beperkt de lokale samenwerking zich tot het aanbieden van Nederlandstalige informatie 

aan de Nederlandstalige cultuurbeleidscoördinatoren, de 22 gemeenschapcentra en 

de Nederlandstalige bibliotheken. 

• De lokale besturen kunnen een veel actievere rol spelen in de promotie van vrijwilligerswerk in hun

gemeente. Zij kunnen vrijwilligerswerk bundelen in een brochure naar hun inwoners, een balie voorzien 

ter ondersteuning van de verenigingen en vrijwilligers, een tussenkomst geven aan de verenigingen voor

het aangaan van de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, een collectieve polis aanbieden,

een link leggen met de vrijwilligersdatabank van op de lokale site…

• Ter ondersteuning van de lokale besturen biedt Het Punt: een brochure aan ‘Goed gelinkt aan lokale 

besturen’ met tips van wat een gemeente kan doen voor de plaatselijke vrijwilligersverenigingen, 

een koppeling van de website www.vrijwilligerswerk.be aan de eigen gemeentelijke website én bovendien

in dezelfde lokale lay-out met rechtstreekse link naar de lokale vacatures…

Vrijwilligerswerk 
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Praktijkvoorbeeld

• Rockardinal vzw, een festival in Jette dat draait op vrijwilligers maar een degelijke ondersteuning krijgt van

het gemeentebestuur door middel van de inzet van personeel en logistieke ondersteuning.

• Het Internationaal Festival BROSELLA folk & jazz heeft plaats in het ‘Groentheater’ in het Ossegempark te

Brussel (Laken). Dit oorspronkelijk initiatief van de Stad Brussel wordt sinds 1977 elk jaar opnieuw op het

tweede weekend van juli georganiseerd. De Stad Brussel steunt nog steeds de intussen tot vzw omgedoopte

organisatie ‘De vrienden van Brossella’.

CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

Het Punt vzw – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
Treurenberg 24 - 1000 Brussel 

tel 02/218 55 16

Website: www.hetpuntbrussel.be met alle info over de werking van Het Punt vzw, downloadbare 

publicaties, aangepaste vacaturelijsten voor vrijwilligers, meer over de wetgeving rond vrijwilligerswerk…

Website: www.vrijwilligerswerk.be met de vrijwilligersvacatures van Brussel en Vlaanderen, info over 

de wetgeving en de laatste stand van zaken.
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VVllaaaammssee  rreeggeellggeevviinngg::  ddeeccrreeeett  llookkaaaall  jjeeuuggddwweerrkk  vvaann  1144  ffeebbrruuaarrii  22000033

Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, 

intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid (‘decreet lokaal jeugdwerk’).

TTooeeppaassssiinngg  iinn  BBrruusssseell

• Volgens het decreet is het Jeugdwerkbeleidsplan 2006 – 2010 opgemaakt door de Vlaamse

Gemeenschapscommissie: zie Website: www.raadvgc.be (zoeken onder documenten, 

raadplegen 2005-2006, stuk 334 nr. 1).

• Als aanvulling op het decreet is er een VGC collegebesluit 01/428 van 27 oktober 2001 houdende

de erkenning en subsidiering van werkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren

( zie www.vgc.be/bestuur/college/2001_2002/1027/01428-cul.pdf )

• Momenteel zijn acht organisaties erkend binnen deze regelgeving: 

- In Sint-Jans-Molenbeek: WMKJ Foyer, Centrum West en Vereniging van Marokkaanse Jongeren

- In Anderlecht: Alhambra en WMKJ Peterbos

- In Brussel: Chicago en Mini-Anneessens

- In Etterbeek: WMKJ Chambéry 

Deze organisaties voorzien een jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren die in een minder kansrijke 

omgeving opgroeien. Dit betekent concreet dat er een zinvolle vrijetijdsinvulling voor kinderen en jongeren 

van 6 tot 26 jaar wordt voorzien, in en met de buurt waar zij aanwezig zijn. Bedoeling is om dit niet voor 

de jongeren te doen, maar samen me de jongeren. Continuïteit en betrokkenheid worden dus zeker gestimuleerd.

MMooggeelliijjkkee  rrooll  vvaann  ddee  llookkaallee  bbeessttuurreenn

• De verwachting van de WMKJ’s is weinig anders dan die van ander lokaal jeugdwerk: ondersteuning 

krijgen om vlot te kunnen functioneren. Deze ondersteuning kan zowel financieel zijn (werkingsmiddelen,

projectmiddelen, personeelsmiddelen,…) als materieel (lokaal, vervoer,…). 

• Tot op heden is de VGC vooral opgetreden als plaatsvervanger voor de lokale besturen. WMKJ’s willen

ook een relatie met de lokale  tweetalige besturen in het ijveren voor tweetalig werken. 

Werkingen Maatschappelijk
Kwetsbare Kinderen en Jongeren
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CCoonnttaacctt  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

• Alle contactgegevens zijn te vinden op de website: www.vgc.be; klikken op ‘brussel in kaart’, of via 

de Sociale kaart of het Brussels Zakboekje op de website: www.bwr.be 

• BRES is het steunpunt van de WMKJ’s in Brussel en onderdeel van JES Stadslabo 

Werkhuizenstraat 3 - 1080 Brussel 

tel 02/411 68 83

E-mail: bres@jes.be 

Website: www.jes.be

• Uit De Marge is de landelijke koepelorganisatie van de WMKJ’s

Website: www.uitdemarge.be
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VOORSTELLING BRUSSELSE WELZIJNS-  EN GEZONDHEIDSRAAD  (BWR)

Situering

De BWR – pluralistische vzw sinds 1975 – stimuleert en organiseert overleg en 

samenwerking tussen het Nederlandstalig en tweetalig welzijns- en gezondheidsaanbod

in het tweetalig hoofdstedelijk gebied. 

De BWR wordt betoelaagd op basis van een conventie met het College van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie.

Hierbij hoort ook de opdracht om uitvoering te geven aan het Besluit van de Vlaamse

Regering (van 19 december 1997) tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale

samenwerking in de welzijnssector.

De BWR ontvangt momenteel aanvullende financiering van de Vlaamse Gemeenschap

voor tijdelijke projectopdrachten (lokaal sociaal beleid, coördinatie van de gezondheidszorg

in Brussel) alsook voor twee specifieke erkenningstructuren (Brussels Overleg Thuiszorg vzw,

Brussels Platform Armoede vzw) die gesitueerd zijn in de BWR.

Missie 

Vertrekkend vanuit de zorgvragen en noden en vanuit het hulpverleningssysteem en 

het beleidskader, wil de BWR ondersteuning bieden aan en een stimulans zijn tot 

een beter gekend, toegankelijk en op elkaar afgestemd zorgaanbod in het Brussels

hoofdstedelijk gebied.

Doelstellingen

• Kennis, informeren en sensibiliseren:
- de BWR verzamelt informatie over de welzijns- en gezondheidsbehoeften in Brussel,

informeert hulpverleners en het beleid over deze noden, informeert hulpverleners over

specifieke hulpverleningsconcepten en beleidsontwikkelingen;

- de BWR maakt het (eerstelijns)zorgaanbod bekend aan individuele zorgvragers 

en hulpverleners.

• Overleg en afstemming: de BWR bevordert de efficiëntie van het zorgaanbod via 

een coördinerende rol tussen de welzijnsvoorzieningen.

• Beleidsbeïnvloeding: de BWR bewaakt de toepassing van de decreten en besluiten,

ijvert voor een aangepast beleid in Brussel, neemt deel aan adviesorganen van 

de overheid.

• Toegankelijkheid: de BWR stimuleert een zichtbaarder en laagdrempelig zorgaanbod,

ijvert voor de verhoging van de capaciteit en invulling van de tekorten.     
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Werkingsprogramma

De missie en doelstellingen van de BWR worden - in het beleidsplan 2006-2008 -

geoperationaliseerd binnen een viertal inhoudelijke actieprogramma ’s, waarbij met over-

legstructuren gewerkt wordt waarin het werkveld vertegenwoordigd is.  

• Programma welzijn: in het kader van het project Lokaal Sociaal Beleid wordt 

in 3 locaties gewerkt aan een territoriale spreiding, nabijheid en toegankelijkheid van

het hulpverleningsaanbod (cf. Sociale Lokaal): zie onder Lokaal Sociaal Beleid op blz.

• Programma gezondheid: beoogt de uitbouw van een overzichtelijk, geïntegreerd en 

toegankelijk eerstelijnsgezondheidszorgaanbod. Met extra financiering vanuit 

het Brusselfonds is hiertoe een tijdelijke gezondheidscoördinator aangesteld.

In overleg met de verschillende beroepsgroepen, de betrokken voorzieningen en partners

wordt o.m. een databank van gezondheidszorgverleners in Brussel uitgebouwd, worden

de noden van de Brusselse zorgvragers en de hiaten in de gezondheidszorg onderzocht,

wordt (samen met het Brussels Overleg Thuiszorg) de zorgcoördinatie rond de patiënt 

verbeterd en de eerstelijnsgeneeskunde zichtbaarder en toegankelijker aangeboden.

• Programma doelgroepen: focust op 4 specifieke doelgroepen. Het betreft: 

- Personen met een handicap: met het Brussels Regionaal Overleg 

Gehandicaptenzorg (BROG);

- Armen en thuislozen: met het Brussels Platform Armoede vzw 

(zie onder Armoedebestrijding op blz.….) en het Regio-overleg Thuislozenzorg;

- Etnisch-culturele minderheden: met het Overlegplatform van Allochtone Ouderen 

(OVALLO), dat functioneert met projectsubsidies van de VGC;

- Kinderen en jongeren: met het Overlegplatform Bijzondere Jeugdbijstand (BJB).  

• Gemeenschappelijk programma: met o.m. de introductie- en studiedagen voor

beroepskrachten, alsook communicatiemiddelen zoals het tweemaandelijks tijdschrift

Brussels Welzijnsnieuws, het Brussels Zakboekje en de Sociale Kaart van Brussel (zie

voorstelling op de volgende blz.)

Contact en informatie

Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad
Leopold II-laan 204 bus 1 - 1080 Brussel 

tel 02/414 15 85 – fax 02/414 17 19

E-mail: info@bwr.be

Verdere informatie over de werking van de BWR, alsook het Beleidsplan

2006-2008 (bij publicaties), is te vinden op de website: www.bwr.be 
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