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1. Vraag (R.v.O., art.59) 
 

- Vraag van mevrouw Hannelore Goeman aan mevrouw Bianca Debaets, 

collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen 

betreffende de campagne ‘verhuis voor het te laat is’  

 

2.  Regeling van de werkzaamheden  
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1. Vraag (R.v.O., art.59) 

 

Vraag van mevrouw Hannelore Goeman aan mevrouw Bianca Debaets, collegelid 

bevoegd voor Welzijn Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen, betreffende de campagne 

‘verhuis voor het te laat is’  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Er wacht ons een 'ouderen-boom'. Tegen 2020 zal het 

aantal 65-plussers met 9,4% stijgen. Tegen 2040 zullen er in het Brussels hoofdstedelijk gewest 

220.000 ouderen zijn. Er zijn dus enorme uitdagingen op het vlak van ouderenzorg. 

 

Oud worden is niet gelijk aan ziek zijn. Oud worden is geconfronteerd worden met een aantal 

beperkingen: mobiliteit, eenzaamheid of fysische beperkingen. De uitdaging ligt in het voorzien 

van oplossingen om een kwalitatief leven te behouden. De huidige en de toekomstige generatie 

ouderen weet steeds beter wat ze wil. Ze wil zelf bouwen aan een pakket van oplossingen en 

wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen in eigen leefomgeving. Leven zoals iedereen wordt de 

norm. 

 

Daarom is het heel belangrijk dat het collegelid werk maakt van de - in het bestuursakkoord 

beloofde - campagne 'verhuis voor het te laat is'. Die campagne kan jonge senioren ertoe te 

aanzetten om te verhuizen naar toegankelijke woningen. In die aangepaste woning - of een 

woning die op termijn makkelijk kan aangepast worden - kan men blijven tot  het echt niet meer 

kan.  

 

De campagne werd al meermaals beloofd. In de begroting van het dienstjaar 2015 werd er 

budget voorzien, en de campagne werd in de beleidsverklaring 2014-2015 aangekondigd.  

In 2016 bleef het stil rond de campagne.  

 

Vandaar mijn vragen: 

 Welke stappen heeft u ondernomen om de campagne 'verhuis voor het te laat is' vorm 

te geven? 

 Hoe zal de campagne eruit zien en wanneer voorziet u de lancering? 

 Hoe lang zal de campagne lopen, en op welke manier wordt deze geëvalueerd om te 

bekijken of er effectief ouderen vroegtijdig verhuizen? 

 

Collegelid Bianca Debaets: Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen is een zeer bewuste 

beleidskeuze. Die is niet nieuw: het Steunpunt Woningaanpassing Brussel werd in 2011 

opgericht en is een gezamenlijk initiatief van Thuiszorg Brabant, Iris Thuiszorg (CM), Baïta 

vzw, EVA vzw, HUB, Brussels Overleg Thuiszorg, BHAK, het toenmalige Seniorencentrum 

en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Voor de opstart en de bekendmaking van het 

Steunpunt - dat gebeurde via affiches en filmpjes - stelde de VGC 120.000 euro ter beschikking. 

Vandaag wordt het Steunpunt Woningaanpassing nog steeds ondersteund via een overeenkomst 

met het Kenniscentrum Woonzorg.  

  

Ouderen en andere hulpbehoevenden kunnen er onder meer telefonisch terecht met vragen 

omtrent hun woning. Indien er gespecialiseerd advies nodig is, komt er een ergotherapeut ter 

plaatse om de noden in kaart te brengen en de nodige aanpassingen te voorzien, die eventueel 

uitgevoerd kunnen worden door een klusjesdienst.  

  

Ik ben het met u eens dat een tijdige woningscreening en woningaanpassing een belangrijke 

meerwaarde heeft om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen.  
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Op basis van de ervaringen en vaststellingen in de werking van het Steunpunt en gesprekken 

tussen de VGC en het Kenniscentrum Woonzorg werd vastgesteld dat een nieuwe grootschalige 

publicatiecampagne geen efficiënte manier is om ouderen effectief te laten overgaan tot een 

woningscreening. Op mijn vraag heeft het Kenniscentrum Woonzorg Brussel samen met 2 

regionale dienstencentra (Iris Thuiszorg en Thuiszorg Brabant) een projectvoorstel uitgewerkt.  

  

Het nieuwe voorstel bouwt verder op de resultaten van de zorgproeftuinen - dat is een project 

dat tijdens de vorige legislatuur werd opgestart door de Vlaamse Gemeenschap - waarvan het 

Kenniscentrum 1 van de belangrijkste partners was. De Brusselse zorgproeftuin ‘Actief 

Zorgzame Buurt’ leidde een aantal vrijwilligers op die, samen, een 50-tal woningen van 

ouderen screenden en aangaven waar aanpassingen nodig waren.  

 

Uit die ervaring blijkt dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage kunnen leveren om het concept 

van woningaanpassing te introduceren bij ouderen. Wij hebben geen redenen om te twijfelen 

aan de efficiëntie en doelgerichtheid van die vrijwilligers. Daarom gaan we verder op de 

ingeslagen weg en zal de expertise van de vrijwilligers gedeeld worden met nieuw te rekruteren 

vrijwilligers. Dat is een toepassing van het model "train the trainer".  

 

In het nieuwe project zullen de 2 regionale dienstencentra de bestaande vrijwilligersgroep 

verder begeleiden en ondersteunen. Tegelijk zullen zij de groep verder uitbreiden door nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken.  

 

Deze vrijwilligers doen de huisbezoeken om de noden in kaart te brengen. Dat zal gebeuren 

door observaties in de woningen en gesprekken te voeren met de bewoners.  

  

Op basis van de bevindingen van de vrijwilliger ontvangt de bewoner een uitvoerig verslag met 

concrete aanbevelingen, waarmee hij of zij aan de slag kan gaan. De keuze om de aanpassingen 

uit de voeren ligt bij de bewoner. Het hoeft niet altijd om grote ingrepen te gaan. Het kan 

bijvoorbeeld gaan over het vastleggen van een mat, het plaatsen van een handvat, enzovoort...  

 

Voor de verdere afhandeling (praktische aspecten, financiële zaken,..) kan men beroep doen op 

Steunpunt Woningaanpassing.  

  

Begin 2017 start het project voor de duur van 1 kalenderjaar. Het doel is om minstens 120 

huisbezoeken af te leggen.  

  

De woningtest die vandaag gebruikt wordt door het Steunpunt zal aangepast en vereenvoudigd 

worden. De woningtest komt op de website van het Steunpunt Woningaanpassing.  

  

Een belangrijk voordeel bij het werken met vrijwilligers is de creatie van een sfeer van 

vertrouwen, waardoor andere noden aan het licht kunnen komen. Mensen kunnen misschien 

geholpen worden met een poetsdienst of hebben ze nood aan gezelschap, enzovoort.  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Het Kenniscentrum en het Steunpunt beschikken zeker 

over voldoende expertise om senioren het best te kunnen bereiken.  Ik geef alle kansen aan het 

alternatief project dat er komt in plaats van de campagne om alle Brusselaars te bereiken met 

affiches. Maar wanneer werd beslist om het project met de proeftuinen verder te zetten, in plaats 

van de campagne 'verhuis voor het te laat is'? In het proeftuinen project waren begeleiders 

voorzien...  
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Collegelid Bianca Debaets: In de proeftuinen werd gewerkt met vrijwilligers.  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Is het de bedoeling om het aantal vrijwilligers op te 

trekken? Nu heb ik het gevoel dat alleen wat bestaat wordt verdergezet en er niets bijkomt.  

 

Collegelid Bianca Debaets: Enerzijds zal verder gewerkt worden met de bestaande 

vrijwilligers, anderzijds worden nieuwe vrijwilligers gerekruteerd, zodat het aantal stijgt.  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Waar gaan die vrijwilligers aan de slag?  

 

Collegelid Bianca Debaets: Het is de bedoeling om met die vrijwilligers minsten 120 

huisbezoeken af te leggen. De regionale dienstencentra weten waar er senioren en 

zorgbehoevenden te vinden zijn. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a): Er wordt dus gewerkt met huisbezoeken en vrijwilligers 

die een zorgplan op maat zullen opmaken. Hoe wordt dit alles geëvalueerd?  

 

Collegelid Bianca Debaets: Het project start in januari en loopt tot eind 2017. Daarna wordt 

het geëvalueerd op basis van een aantal criteria, zoals het aantal huisbezoeken, het aantal 

uitgevoerde aanpassingen, de gebruiksvriendelijkheid van de tests en dies meer.  

 

 

2. Regeling van de werkzaamheden  
 

Het terreinbezoek aan zorgconcept De Hogeweyk in Weesp (NL) zal plaats vinden op 

woensdag 8 maart 2017.  

 

 

_______  

 

 


