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VRAAG OM UITLEG

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
van dinsdag 17 november 2020
INTEGRAAL VERSLAG

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:
Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Juan Benjumea Moreno, mevrouw
Els Rochette, mevrouw Cieltje Van Achter
Andere leden: mevrouw Bianca Debaets, mevrouw Khadija Zamouri
Verontschuldigd: de heer Dominiek Lootens-Stael
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Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59)
-

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk
beleid, over de ondersteuning vanwege de VGC aan het Huis voor Gezondheid
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Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59)

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid,
over de ondersteuning vanwege de VGC aan het Huis voor Gezondheid
Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Binnen de domeinen ‘welzijn en gezondheid’ is het Huis
voor Gezondheid één van de kernpartners binnen het Nederlandstalig zorgaanbod en -verleners.
Ze leveren veel inspanningen om voldoende Nederlandskundige zorgverstrekkers aan te
trekken in Brussel en hier ook te houden.
De huidige beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie loopt af op 31 december 2020. Het beleidsakkoord van de VGC
maakt melding dat de VGC op het Huis voor Gezondheid rekent voor de uitvoering van onder
andere het Vlaams decreet eerstelijnszorg en om de eerstelijnszone BruZEL verder uit op maat
van Brussel uit te werken.
Verder moet Het Huis voor Gezondheid blijven netwerken en samenwerking tussen
zorgverstrekkers stimuleren en ondersteuning blijven bieden. Ze hebben hier in het verleden al
goed werk rond verricht dat vaak zeer creatief was.
Kan de collegevoorzitter een evaluatie geven van de werking van de voorbije beleidsperiode in
het kader van de projecten met de VGC?
Zijn de gesprekken gestart, in een trilaterale met de Vlaamse Gemeenschap, met betrekking tot
het nieuw strategisch plan 2021-2025? Welke nieuwe accenten wil het College desgevallend
leggen?
Kunt u meedelen of u het Huis van de Gezondheid hebt gevraagd om de problematiek rond het
zorgpersoneel en de dokters in hun strijd tegen de coronacrisis mee op te volgen en hierrond
acties uit te werken?
Op welke manier werkt het Huis voor Gezondheid om het Nederlandstalig zorgaanbod in
Brussel te versterken? Welke resultaten heeft dit opgeleverd?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: Het Huis voor Gezondheid is inderdaad een erg
belangrijke partner van de VGC. Dat is het afgelopen jaar eens te meer gebleken.
Ik schets even kort de situatie van de voorbije beleidsperiode. Het Huis voor Gezondheid kreeg
een subsidie van 200500 euro van de VGC. Die middelen werden ingezet voor de uitvoering
van de beheersovereenkomst tussen het Huis, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC.
Van de VGC-middelen waren 99.500 euro reguliere middelen en 101.000 euro
stedenfondsmiddelen. De stedenfondsmiddelen werden ingezet op het project ‘Zorg om
Talent’. Dit project zet in op het aantrekken en behouden van Nederlandskundige zorgverleners
in de Brusselse zorg. Het gaat bijvoorbeeld om acties naar leerlingen uit het secundair
onderwijs, zoals de 'Ik ga ervoor campagne’, de uitwerking van het ‘H-team' of acties naar
studenten uit zorgopleidingen. Deze projecten werd steeds positief geëvalueerd.
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projecten gesubsidieerd vanuit de VGC. Zo was er een promotieactie voor zorgberoepen in
Brussel. Dit was een eenmalig, succesvol initiatief.
De “Help, ik ben ziek”-fiches krijgen een update in de loop van volgend jaar. Daar wordt nu
aan gewerkt. Er was ook nog het project ‘Burn-out en de individuele zorgverlener’. Dit project
kende bij aanvang een moeizaam verloop. In 2020 heroriënteerden we daarom het restsaldo van
14.000 euro. De middelen worden in deze coronatijd ingezet om gratis psychologische
ondersteuning te bieden aan zorgverleners. Dit project loopt tot het einde van dit jaar. Gezien
het hoge aantal deelnemers aan de sessies wordt dit project tot dusver positief geëvalueerd.
Als een netwerkorganisatie die actoren verbindt, biedt het Huis voor Gezondheid ondersteuning
aan zorgprofessionals in Brussel. Ze doen dat bijvoorbeeld door ontmoetingsmomenten op het
terrein te initiëren en zo zorgprofessionals te helpen in het uitbouwen van een netwerk.
Het Huis voor Gezondheid zet ook in op het aantrekken en behouden van Nederlandskundige
zorgprofessionals, bijvoorbeeld door het promoten en faciliteren van stages. Zo ontdekken
Nederlandskundige zorgprofessionals Brussel als een potentiële werkplek. Het huis werkt ook
aan toegankelijke zorg en aan alles met het uitgangspunt dat de persoon met een zorgnood
centraal staat.
De samenwerking met het Huis voor Gezondheid wordt erg positief geëvalueerd. Een nieuwe
beheersovereenkomst voor 2021-2025 is dan ook in de maak. Het strategisch plan is een
integraal deel van deze beheersovereenkomst. Bij het opstellen van de beheersovereenkomst
wordt rekening gehouden met de resultaten van een stakeholdersbevraging en een zelfevaluatie.
Daarna zal de uitvoering jaarlijks administratief opgevolgd worden met een werkingsverslag,
een jaaractieplan en een voortgangsgesprek.
Vlaams minister Benjamin Dalle lichtte dit recent toe in het Vlaams Parlement en liet verstaan
dat het verloop opnieuw in nauwe samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap zal gebeuren.
In februari 2020 werd vanuit de VGC- en VG-administratie een gezamenlijke brief verstuurd
naar het Huis voor Gezondheid met de vraag een Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 op te
stellen. Dit strategisch meerjarenplan vormt de basis voor de nieuwe beheersovereenkomst. Het
plan houdt rekening met de relevante elementen uit het VGC-bestuursakkoord en de beleidsnota
Brussel van de Vlaamse Gemeenschap.
Begin juli bezorgde het Huis voor Gezondheid een eerste versie van hun strategisch
meerjarenplan aan de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Op basis daarvan gingen we samen
met de collega’s van de Vlaamse Gemeenschap in gesprek met de organisatie. Na onze
feedback herwerkte het Huis dit plan. Midden oktober hebben we dit verder besproken.
Zoals u aangeeft, gaat het dus inderdaad om een trilaterale overeenkomst. Een belangrijk
element daarin is dan natuurlijk dat de VGC en de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde lijn
zitten. We hebben alle stappen dan ook zorgvuldig voorbereid met de Vlaamse Gemeenschap,
zowel op politiek als op administratief niveau.
Het Huis voor Gezondheid legt op dit moment de laatste hand aan dit plan. Deze maand wordt
een definitieve versie ingediend.
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strategisch plan maakt deel uit van de beheersovereenkomst.
Ik wil toch ook graag benadrukken dat het Huis voor Gezondheid dit traject combineerde met
het vele extra werk dat de coronacrisis voor hen meebracht. Het is de verdienste van het Huis
voor Gezondheid en het harde werk van de medewerkers daar dat we dit traject binnen de
vooropgestelde timing kunnen afronden.
Ik kan nog niet alles verklappen. Ik kan wel al meegeven dat er geen aardverschuiving zal
plaatsvinden met betrekking tot de opdrachten van het Huis voor Gezondheid. De kerntaak blijft
het aantrekken en ondersteunen van de Nederlandskundige zorgprofessional en het streven naar
een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel. Dat blijft nodig. Het Huis voor Gezondheid heeft ook
aangetoond die opdracht goed te vervullen.
Er zullen wel een aantal nieuwe accenten gelegd worden. De elementen uit het VGCbestuursakkoord worden vervat in de nieuwe beheersovereenkomst. Bijzondere aandacht gaat
ook naar diversiteitssensitief handelen en het centraal stellen van de cliënt. Hier zijn een aantal
nieuwe opdrachten aan verbonden.
Ik heb er vertrouwen in dat deze nieuwe beheersovereenkomst de samenwerking nog kan
versterken in functie van een kwaliteitsvol Nederlandskundig zorgaanbod voor Brussel.
Het Huis voor Gezondheid doet tijdens deze gezondheidscrisis waar ze goed in is: ze
verzamelen en delen informatie met de zorgprofessionals, verhelderen vragen en nemen een
signaalfunctie op richting de overheden.
De Vlaamse Regering kende afgelopen zomer de zorgraden van de eerstelijnszones een
bijkomende opdracht en subsidie toe in het kader van de bestrijding van de coronacrisis. De
Brusselse eerstelijnszone - BruZEL – is ondergebracht in het Huis voor Gezondheid.
Op 24 september 2020 sloten de VGC en de eerstelijnszone BruZEL een
samenwerkingsovereenkomst. Een arts wordt ingeschakeld als medisch expert in de strijd tegen
covid19 en zal vanuit deze insteek hulpvragen van zorgaanbieders van de eerste en tweede lijn
op het aanbod afstemmen. Deze arts is ook lid van het covid19-team van de zorgraad BruZEL.
De VGC en het Huis voor Gezondheid hebben regelmatig overleg over Covid-19. De moeilijke
situatie van de huisartsen komt hier ook aan bod. In de nieuwe beheersovereenkomst en de
jaaractieplannen die daar jaarlijks uit zullen voortvloeien, zullen we samen met het Huis voor
Gezondheid voldoende rekening moeten houden met gezondheidscrisissen en de huidige Covid
19-realiteit.
Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Het is interessant te horen dat alles op een goed spoor
zit. BruZEL is in juli van start gegaan. Op welke manier is ervoor gezorgd dat de werking van
het Huis voor Gezondheid en BruZEL elkaar aanvullen. Hoe zijn ze afgestemd op mekaar zodat
ze elkaar niet overlappen? Was de collegevoorzitter betrokken bij de besprekingen hierrond?
BruZEL moet tegen half november een actieplan indienen bij de Vlaamse Gemeenschap. Bent
u of de VGC-administratie betrokken bij de opmaak van het actieplan? Zijn er al krijtlijnen
duidelijk?
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Gezondheid. Deze situatie is anders in Brussel tegenover de situatie in Vlaanderen. Onder de
vorige Vlaamse minister voor Welzijn en Gezondheid werd deze Brusselse context mogelijk
gemaakt. De samenwerking is zich momenteel aan het zetten en er is aandacht voor in het
Strategisch Meerjarenplan van het Huis voor Gezondheid. BruZEL is Vlaamse erkend en wordt
door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd. Er is eveneens een goede samenwerking met de
bevoegde Vlaamse ministers. 2020 is een overgangsjaar. Ik ben er gerust in dat alles in orde
komt en dat er een goede en versterkte wisselwerking komt tussen beide organisaties.
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