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Voorwoord
Beste lezer,

Voor u ligt het CAD jaarverslag van 2021.
Liefst van alles willen we het 2de coronajaar zo snel mogelijk vergeten. Maar we kunnen er niet
omheen en ook in dit verslag zal je het woord corona 45 keer tegen komen. De pandemie bleef ook in
2021 een omstandigheid waaraan we onze dienstverlening aanpasten.
We willen echter niet stilstaan bij de moeilijkheden die we hierbij ondervonden maar focussen in dit
verslag op de resultaten van onze kernopdracht : integratie van onze cliënten bevorderen en wat we
hiervoor ondernomen hebben bij de Boei en bij de Werklijn.
U zal kunnen lezen hoe de Salto, het arbeidstraining initiatief dat de Werklijn startte verder is
geëvolueerd dankzij een projectsubsidie en hoe dit een antwoord biedt op de noden van velen wiens
afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om op te lossen via een klassieke trajectbegeleiding.
U zal aangenaam verrast zijn over de creativiteit en deskundigheid die onze klusploeg aan de dag
legde om extra ruimten in het kantoorgebouw in te richten zodat de dienstverlening maximaal en
corona-proof kon blijven doorgaan.
Hartverwarmend zijn ook de verhalen die u te lezen krijgt over de Boei dagbesteding en projecten die
onze Boei bewoners hielpen om het leven in de moeili jke omstandigheden afgelopen jaar toch
draaglijk te maken.
Tussen de regels zal het doorschemeren dat het een belasten d jaar is geweest voor onze
personeelsleden en vele extra’s nodig waren om onze opdrachten te vervullen en gemotiveerd te
blijven. Maar het CAD team is een sterk team! Gedreven en oplossingsgericht sloegen we ons er door.
Wat mij het meeste voldoening geeft over 2021 is
- te weten dat alle Boei bewoners het hebben overleefd, door de extra inspanningen en waakzaamheid
van de begeleiders kreeg het virus geen voet aan de grond in de Boei huizen
- te zien hoe de Werklijn werking volledig digitaal 100% bleef fun ctioneren, er in slaagde om 205
cliënten te begeleiden en contacten met de vele partners te onderhouden
- het enthousiasme waarmee de nieuwe projecten bij de Werklijn en bij de Boei werden getrokken
vanuit de diepe overtuiging dat iedereen gelijke kansen verdient
- de betrokkenheid en de hulpvaardigheid van team administratie en logistiek om alle vragen ,
problemen en obstakels steeds op te lossen en alles in goede banen te leiden
- de teamspirit van een personeelsploeg die er voor gaat en alles doet om elkaar te helpen, klaar te
staan voor alle vragen en groeikansen en mogel ijkheden ziet bij onze cliënten
Het creëren van kansen voor ons doelpubliek blijft ook onze focus voor 2022.
We zullen blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naar nieuwe lichtpunten die perspectief kunnen
brengen voor de mensen die er het meeste nood aan hebben.
Ik bedank alle medewerkers niet alleen voor hun professionaliteit en voor hun zorgzaamheid maar ook
voor het kijken met hun hart naar onze cliënten en hen in die combinatie begeleiden in het
waarmaken van hun toekomstplannen . Ook dank aan onze bestuurders en alle vrijwilligers om ons t e
ondersteunen met onze opdrachten!

Annie De Cock
Centrum verantwoordelijke
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I. ORGANISATIE EN BESTUUR
Sinds 2005 en tot juli 2014 waren de 3 onderstaande vzw’s gefuseerd onder de overkoepelende naam
“Centrum voor Ambulante Diensten” (CAD).


De Boei: huisvesting en woonbegeleiding voor mensen met een handicap



De Werklijn: begeleiding naar tewerkstelling en opleiding voor mensen met een handicap



De Vest: consultatiebureau (gespecialiseerd arbeidsonderzoeksteam)

Op 1 juli 2014 splitste deelwerking de V est zich terug af van het CAD en werd opgenomen in VZW GTB
in het kader van een gepland integratie proces van de Ges pecialiseerde Arbeidsonderzoeksbureaus
Vlaanderen waarvan de Vest deel uitmaakte. De overblijvende 2 deelwerkingen zijn nog steeds
gehuisvest in de Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht.
Sinds 1 juli 2017 is CAD vergund door het VAPH voor het aanbieden van niet rechtstreeks
toegankelijke hulp aan personen met een handicap. Dit gaf het CAD nieuwe mogelijkheden om het
aanbod uit te breiden. In 2018 kwam hierdoor een nieuwe deelwerking tot stand die de VAPH
specifieke ondersteuningsvormen organiseert


De Boei vergunde werking : individuele begeleiding en activiteiten voor personen met een
beperking

Vanaf september 2019 kan CAD beschikken over middelen van het VAPH om het nieuwe aanbod ook
rechtstreeks toegankelijk te maken. Het gaat over 10 punten die we via onde raanneming met Hubbie
kunnen inzetten.

1. RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING
De Statutaire Algemene vergadering ging door op 24/03/2021.
De Raad van Bestuur kwam in totaal 2 keer samen op 20/01 en 30/09.
Raad van Bestuur
De Ridder Juliane (voorzitter)
Vits David
Muylaert Hendrik
Van Langendonck Els
Lemaire Francine
Osselaer Katlijn
Van Walle Bart
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Algemene Vergadering
Alle leden van de Raad van Bestuur
Limbourg Imelda
Mattheus Pieter-Jan
Tordeur Guy
De Mol Pierre
Vereertbrugghen Agnes
Van den Eede Eddy
Vanfraechem Guido
Buntinx Katelijne
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2. ORGANIGRAM PER 31/12/2021

Raad van Bestuur
Coördinatie team

Tiziana Rizzo
Coördinatie Werk

Werk

Annie De Cock

Annie De Cock

Centrum verantwoordelijke

Welzijn/ Wonen

Coördinatie Wonen /welzijn

Zorg

Ondersteuning
Yamina Amrane

Begeleiding
PVF - RTH

Trajectbegeleiding
Jolien De Bondt
Arezoe Asgharnia
Tiziana Rizzo
Margot Hellemans
Soufiane Boujida
Ines Della Faille
Sofie Morren
Saarke Buelens

Activiteiten Centrum
BamboexEls
Inclusie ,

Petra Hanssens
Brent Faut
Elisa Vanderwegen

Onthaal,
administratie, N23
Tatiana Kuz’minykh
Selda Mavzner

Boekhouding

Debora Rizzo

Martine Vd Brande
Peter Clasen
Kris Leunen

Arbeidstraining

Huisvesting

Farrah Alleman
Kaat Mertens

Fatiha El Abdellaoui
Erwin Boermans

Interne dienst
Erwin Boermans
Patrimoniumbeheer
Edwig Verdonck
Marc Wroblewski
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3. PARTNERS IN DE NAALDSTRAAT 23
Het kantoorgebouw in de Naaldstraat biedt meer dan alleen huisvesting aan de medewerkers van CAD.
De verhuur van kantoorruimte bracht in de afgelopen jaren pa rtnerschappen op gang met Emino en
CAW.
Het samen werken in eenzelfde gebouw creëert mogelijkheden om de principes van “B reed Onthaal”
te realiseren. Het samen huizen van verschillende diensten onder 1 dak maakt de zoektocht/de
ontvangst van de juiste ondersteuning, voor cliënten eenvoudiger en efficiënter. Er wordt sneller en
effectiever samengewerkt rond gemeenschappelijk e cliënten.
Verdere kunnen de bezoekers van de Naaldstraat rekenen op een warm en centraal onthaal dat we
organiseren voor al onze partners.
Door de centrale klantgerichtheid, het engagement van de individuele medewerkers en een
gemeenschappelijke visie op ondersteuning van ons doelpubliek is er in de Naaldstraat een goede
samenwerking gegroeid met de partners.
Samenwerking rond RTH : Het nieuwe vergunde zorgaanbod van De Boei maakte het mogelijk voor
CAW, CAD De Werklijn en Emino om op een vlotte manier een zorg ondersteuning te integreren in het
begeleidingstraject van hun cliënten.
Samenwerking met Emino : Een vlotte samenwerking tussen CAD De Werklijn en Emino voor het
zoeken en evalueren van stageplaatsen voor cliënten van de Werklijn die zoeken naar een job in het
Normaal Economisch Circuit.
Samenwerking met CAW: Cliënten met specifieke vragen rond algemeen welzijn kunnen gemakkelijk
worden doorverwezen naar een medewerker van CAW.
Helaas is er in 2021 een einde gekomen aan de huurovereenkomst met CAW. In gevolge nieuwe VGC
beleidsprioriteiten is het CAW antennepunt in de Naaldstraat opgeheven en werd de dienstverlening
verhuist naar de lokalen van het Huis van het Kind.
Gezien de nauwe samenwerking met de medewerkers van CAW in de afgelopen jaren zal er op vlak
van doorverwijzing technisch niets veranderen maar het lage drempel voordeel is door de verhuis
hiermee voor de cliënten weggevallen.
Sinds 2020 heeft ook vzw Arktos zijn werking voor Brussel geïnstalleerd in ons gebouw. Tijdens de
corona pandemie waren de mogelijkheden tot samenwerking beperkt maar hier zal in 2022 verder op
ingezet worden.
Vanaf 2022 verwelkomen we “Internationaal Comité” als nieuwe huurder en partner in de Naaldstraat.
Samenwerking met DOP : Sinds 2017 heeft ook DOP (Dienst OndersteuningsPlan) op regelmatige basis
permanentie en consultatiemomenten in de Naaldstraat 23. De vergadermogelijkheden in ons gebouw
boden aan DOP in 2021 een oplossing om cliënten contacten coronaproof te organiseren.
Samenwerking met FOD: Ook een consulente van FOD sociale zekerheid biedt via een structureel
georganiseerd onthaal ondersteuning aan de partners in de Naaldstraat.
In 2021 onthaalden we in totaal 1280 bezoekers in de Naaldstraat. Bijna een kwart meer dan in
2020. De Werklijn ontving de meeste cliënten. De Boei cliënten werden ontvangen in het
ontmoetingslokaal in de Auberlaan.
Ook in het tweede coronajaar bleef alles verlopen volgens een strikt veiligheidsprotocol dat
nauwgezet werd bewaakt door onze onthaalmedewerker. Het onthaal bleef het ganse jaar door
bemand voor de cliënten die niet konden worden geholpen van op afstand.
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Onthaalcijfers 2021
19

25

36

293

631

144
132

Arktos

WL

Boei

CAW

Emino

DOP

FOD

II. PERSONEEL
PERSONEELSBESTAND VZW CAD
Deelwerking
AW
AW
AW
AW
De Boei
De Boei
De Boei
De Boei
De Boei
De Boei
De Boei
De Boei
De Boei
De Boei
VAPH werking
VAPH werking
VAPH werking
VAPH werking
VAPH werking
VAPH werking
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn
De Werklijn

naam

voornaam

werkbreuk

Amrane
De Cock
Rizzo
Kuz'minykh
De Cock
Boermans
Clasen
De Cloet
El Abdellaoui
Leunen
Mavzner
Van den Brande
Verdonck
Wroblewski
Aiatti
Hanssens
Chevrolet
Faut
Vanderwegen
Logghe
De Bondt
Asgharnia
Rizzo
Hellemans
Boujida
Della Faille
Mertens
Morren
Buelens
Alleman

Yamina
Annie
Debora
Tatiana
Annie
Erwin
Peter
Ann
Fatiha
Kris
Selda
Martine
Edwig
Marc
Romy
Petra
Nicki
Brent
Elisa
Sofie
Jolien
Arezoe
Tiziana
Margot
Soufiane
Ines
Kaat
Sofie
Saarke
Farrah

38/38
19/38
22/38
38/38
19/38
38/38
38/38
19/38
19/38
30/38
19/38
38/38
38/38
19/38
38/38
38/38
38/38
38/38
38/38
38/38
30/38
38/38
19/38
38/38
38/38
19/38
38/38
38/38
30/38
38/38

in dienst
18/06/2007
1/09/2017
26/03/2014
5/12/2007
15/11/2010
1/08/2005
8/09/2014
1/11/2004
7/01/2008
1/07/2017
1/03/2020
1/11/2008
16/11/2010
24/11/2014
19/11/2018
11/02/2019
29/01/2018
18/10/2021
1/04/2021
4/01/2021
7/10/2013
1/09/2015
29/03/2016
27/02/2017
16/10/2017
28/05/2018
21/12/2021
6/11/2019
1/09/2021
1/09/2020

uit dienst

functie

Administratie + Onthaal
Centrum verantwoordelijke
Administratief medewerker
Onderhoudsmedewerker
Coördinator
Huurderscoach/Huisbaas
Medewerker dagbesteding
langd. ziek
Huishoudelijk assistent
Huishoudelijk assistent
Medewerker Inclusie
Onderhoudsassistent
Solidair woonbegeleider
Patrimoniumbeheerder
Klusjesman
31/03/2021 Begeleider
Begeleider
29/10/2021 Begeleider
Begeleider
Begeleider
15/10/2021 Begeleider
Trajectbegeleider
Trajectbegeleider
Coördinator
Trajectbegeleider
Trajectbegeleider
Trajectbegeleider
Project medewerker
Trajectbegeleider
Trajectbegeleider
Medewerker arbeidstraining
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DE BOEI IN 2021

Met steun van
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I. PATRIMONIUM
1.

BOEIHUIZEN

Het verwerven, inrichten en onderhouden van woningen is één van de essentiële taken van vzw CAD De Boei. Het “patrimoniumbeheer” gebeurt in de eerste plaats binnen de juridische context als
eigenaar / verhuurder. Daarnaast vergen de specificiteit van het doelpubliek en de gemeenschappelijke infrastructuur extra aandacht voor het gedeelte “onderhoud en reparaties die toekomen aan de
huurder”.
Het “patrimonium” van vzw CAD (Deelwerking De Boei) bestaat op 31-12-2021 uit 5 gebouwen die
eigendom zijn van de vzw, goed voor 16 wooneenheden, én 1 kantoorgebouw.
Jaarlijks wordt een algemene inventaris gemaakt van de nodi ge herstellingen en/of verfraaiingen.
Deze lijst wordt opgesplitst in 2 delen:
- grote herstellingen die uitbesteed moeten worden.
- herstellingen en verfraaiingswerken die we zelf uitvoeren.
Voor de grote werken worden bestekken opgevraagd, niet enkel om prijzen te vergelijken maar ook
om een zicht te krijgen op de extra investeringen die in de loop van dat jaar moeten gebeuren.
Aan de hand van de begroting die jaarlijks wordt opgemaakt, wordt dan beslist welke reparaties/
verfraaiingen wél en welke niet door het budget van dat jaar kunnen gedragen worden.
Naast deze grotere werken zijn er jaarlijks terugkerende onderhoudswerken.
Bij de uitvoering van kleinere herstellingen die in eigen beheer gebeuren, al dan niet met hulp van
vrijwilligers, wordt ook geprobeerd om de huurders zelf hierbij te betrekken. Bij een klus wordt eerst
nagegaan welk materiaal nodig is en hoe we moeten tewerk gaan. Onder begeleiding wordt de klus
geklaard, bijv. kaders ophangen, het monteren van een kast of een bed, enz…
Voor sommige huurders is het ook nodig om te werken rond veiligheid en hygiëne in huis. Er wordt
ook preventief gewerkt rond brandgevaar, voorkomen van ongedierte….
De gevraagde huurprijzen in de Boeihuizen zijn aangepast aan de geringe financiële draagkracht v an
onze bewoners. Een flink deel van deze huurinkomsten moet gebruikt worden voor jaarlijkse
onderhoudswerken en eventuele sporadische leegstand aangezien we hiervoor op geen enkel andere
manier gesubsidieerd worden.

vzw Centrum Ambulante Diensten – Jaarverslag 2021

11

1.1. Boei 1 – Anderlechtse Weggevoerdestraat 29, 1070 Anderlecht
Boei 1 werd aangekocht in december 1990 en gedeeltelijk
gerenoveerd met renovatiepremies en eigen middelen .
In 2008-2009 werd, opnieuw met eigen middelen een
grondige renovatie uitgevoerd zodat deze woning nu
opgedeeld is in 3 studio’s en een gemeenschappelijke
wasruimte in de kelder.
In 2015 werd de gelijkvloerse studio grondig gerenoveerd na
het vertrek van de huurder.
Het laatste kwartaal van 2018 werd er in één van de
appartementen de badkamer volledig gerenoveerd omdat er
waterlekken in waren.
Boei 1 wordt bewoond door 3 vrijgezellen.
In 2021 werd een energiescan uitgevoerd door Bruxeio. Voor
de energiebesparende aanbevelingen die hieruit voort
kwamen werden subsidies toegekend door het VIPA :
stookplaatsrenovatie en isolatie achtergevel en dak. Deze
werken zullen in 2022 uitgevoerd worden.

1.2. Boei 3 – Neerpedestraat 186, 1070 Anderlecht
Boei 3 werd aangekocht in februari 1995. Dankzij
renovatiepremies van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest
werd onmiddellijk een grondige renovatie uitgevoerd.
Deze woning bestaat uit een appartement met één
slaapkamer en tuin op het gelijkvloers, een appartement
met één slaapkamer op de eerste verdieping en een studio
op de tweede verdieping. Bij de appartementen hoort
telkens een privé-keldertje.
In 2015 werden de twee bovenste verdiepingen
heringericht zodat er een gezin met twee kinderen kon
wonen.
In 2017 werd het dak van de slaapkamer en de
bijbehorende dakgoot op het gelijkvloers vernieuwd door
een externe firma omdat er water doorsijpelde.
In september 2018 verhuisde de bewoonster van het
gelijkvloers naar Vlaanderen. De woning werd herschikt: het gezin met twee kinderen verhuisde
naar het gelijkvloers zodat de tuin beschikbaar werd voor de kinderen, terwijl ze de slaapk amers
op de bovenverdieping bleven behouden. Er kwam in november 2018 een nieuwe bewoonster
op de eerste verdieping.
Het hele gebouw werd in 2018 voorzien van nieuwe ramen en het plat dak werd vernieuwd.
Er werden geen grote onderhoudswerken uitgevoerd aan dit gebouw in 2021.
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1.3. Boei 4 – Félix Sterckxstraat 34, 1020 Laken
Boei 4 werd aangekocht in december 1998. In eerste instantie
werd de woning verhuurd aan Caritas, dat hier politiek
vluchtelingen in huisvestte.
In 2004 werd de woning volledig gerenoveerd door een externe
aannemer, onder leiding van een architect
Dit gebeurde voor een deel met renovatiepremies van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VGC en voor een deel met
eigen middelen.
Deze woning bestaat nu uit 4 appartementen; een deel van de
kelder dient als gemeenschappelijke ruimte om de was te doen.
De kelderverdieping, de 1ste en de 2de verdieping hebben elk 1
slaapkamer, de 3de verdieping heeft 3 slaapkamers op 2 niveaus.
Het onderhoud van de achterliggende koer, de voor - en achtertuin wordt door personeel van de Boei uitgevoerd , maar soms
werken ook de bewoners hieraan mee.
In 2019 werden er zonnepanelen op het dak gelegd.
In 2020 werd de grote tuin grondig aangepakt en met behulp
van een vrijwilliger en de bewoners heraangelegd.
In 2021 werd een energiescan uitgevoerd door Bruxeio. Er
werden offertes aangevraagd voor een aantal van de
energiebesparende maatregelen die als advies hieruit naar
voren kwamen en waarvoor het VIPA een klimaatsubsidie
toekende : renovatie van de verwarmingsketels in de appartementen en isolatie van de zijgevel,
achtergevel en platte daken. Deze werken worden gepland voor 2022.
Einde 2021 startten we ook met een onderzoek naar de herinrichtin g van de koer achter het
gebouw en naar de mogelijkheden om er een aantal kleine woonmodules te installeren. We
werkten hiervoor samen met het Kenniscentrum WWZ.
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1.4. Boei 5 – Auberlaan 3, 1070 Anderlecht
Boei 5 werd aangekocht in februari
2004. Dit gebouw is zeer gunstig
gelegen op wandelafstand van het
kantoor en vlakbij een metrostation,
een park, winkels allerhande.
Tussen 2004 en 2006 werden in eigen
beheer aanpassingswerken gedaan
zodat
het
gebouw
toen
8
woongelegenheden telde. Dit is de
maximum capaciteit.
In 2015 werd één van de appartementen omgevormd tot een gemeen schappelijke ruimte die o.a. door de
dagbesteding kan gebruikt worden.
Deze gemeenschappelijk ruimte
werd Bamboe XeLs genoemd, naar
de voormalige coördinator van De
Boei die met pensioen ging.
Begin 2020 werd het dak volledig gerenoveerd, geïsoleerd en uitgerust met zonnepanelen. Met een
subsidie van UFB werd er extra stockageruimte gecreëerd in de kelder en werd een aanvang gemaakt
met de inrichting van één van de kelderruimten tot recreatieve ruimte voor de bewoners van het
gebouw.
In 2021 werkte de klusploeg aan de renovatie van de traphal en de recreatieruimte (saloon) in de
kelderverdieping werd afgewerkt. Begin 2021 werd door een externe firma een nieuwe
verwarmingsketel geplaatst.

2.

OVERZICHT VAN DE KLUSSEN IN DE BOEIHUIZEN

Bij de klussen die regelmatig uitgevoerd worden maken we een onderscheid in een aantal rubrieken:
Sanitair (lekkende kranen, defect WC-mechanisme, warm water (problemen met boilers),
vochtproblemen (waterinsijpeling, lekken,…), verwarming (ketels, instelling van thermostaten,
ontluchten/ontkalken van radiatoren), brandveiligheid (preventieve maatregelen zoals plaatsing en
onderhoud van rookmelders, branddeken); ramen en deuren (klemmende ramen of de uren, defecte
sloten, glasbreuk,…) elektriciteit (stopcontacten, lampen, kortsluitingen), schilderwerken,
tuinonderhoud (enkel in Boei 1 en Boei 4), preventief onderhoud, verbeteringen (plaatsen van een
schabje, ophangen van een kader) e.d. Onder bouwtechnische ingrepen verstaan we het zetten van
een muur, het bepleisteren, betegelen enz….
In 2017 lieten we een doorlichting doen van onze huizen door een architect. Algemeen kan worden
gesteld dat de huizen in goede staat zijn en goed onderhouden zijn.
Algemene aandachtspunten geldig voor alle huizen hebben betrekken op de ventilatie en de
brandveiligheid. Hier werd werk van gemaakt in 2018 en 2019 met o.a. het plaatsen van branddeuren
in Boei 5. In alle gebouwen en appartementen werden nieuwe rookmelders gep laatst.
Behalve in Boei 5, waar het platte dak recent geïsoleerd volledig werd moeten d e daken van de andere
Boei-huizen onder handen genomen worden teneinde problemen in de toekomst te voorkomen. De
gevels zijn voor alle huizen in orde. De ramen van Boei 3 werden vervangen in 2018. Op basis van de
bevindingen uit het doorlichtingsrapport werd er een investeringsplan opgesteld voor grote
onderhoudswerken. In 2019 voerde het VEB een energiescan uit in alle Boeihuizen. Dit resulteerde in
een aantal energiebesparende maatregelen die leidde tot de toekenning van een VIPA klimaatsubsidie.
In 2020 werd een eerste van deze maatregelen uitgevoerd: een grote renovatie (waarbij veel
aandacht ging naar de isolatie) van het dak van Boei 5. Nadien werd het dak uitgerust met
zonnepanelen door Brusol. De daken van Boei 4 en van het kantoorgebouw in de Naaldstraat werden
eveneens al voorzien van zonnepanelen in 2019.
14
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2021
In 2021 werden door Bruxeo bijkomende energiescans uitgevoerd in Boei 1 en Boei 4. Uit de
resultaten van deze scans leerden we dat er nog een aantal verbeteringen uitgevoerd kunnen worden
(verwarmingsketels, isolatie van gevels en daken). Deze zullen hun beslag krijgen in 2022.
Door de restricties die de corona pandemie veroorzaakte konden vele klussen nog steeds niet
doorgaan : Vanwege de kleine ruimten in de studio’s, de smalle doorgangen in de traphallen werd uit
veiligheidsoverwegingen de planning aangepast. Toch werden in 2021 in totaal nog meer dan 100
klussen uitgevoerd in de huizen.

Klussen in de huizen
Bouwtechnisch
Elektriciteit

3%

8%

8%

Fietsen

13%

24%

Informatica
Meubilair

5%
3%
18%

10%
8%

Ramen en deuren
Sanitair
Schilderwerk
Tuinonderhoud
Veiligheid en hygiëne
Verwarming
Vloeren
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3. KANTOORGEBOUW NAALDSTRAAT 23, 1070 ANDERLECHT
Het kantoorgebouw werd in 2014-2015 grondig gerenoveerd om te voldoen aan de eisen van een
efficiënte en gezonde werkomgeving.
In de kelder bevindt zich een klusatelier, een keuken en een polyvalente zaal. Op het gelijkvloers
bevinden zich een bureau voor de onthaalmedewerkster, een ontvangstruimte, een fietsenstalling,
een sanitair blok en 8 bureauruimtes. De eerste en de tweede verdieping zijn volledig ingericht als
bureauruimte.
Dankzij een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden we in 2019 gratis zonnepanelen
laten installeren op het dak van ons kantoorgebouw. Zowel de panelen , de installatie en het
onderhoud werden gratis aangeleverd door “ Brusol” in ruil voor groene stroomcertificaten voor het
BHG.

2020
Van bij de start van de pandemie werd het al snel duidelijk dat he t gebouw onvoldoende ruimte ter
beschikking heeft om het normale volume van cliënten te ontvangen en kantoorruimte te voorzien
voor alle medewerkers in het gebouw, rekening houdend met de 1,5 meter afstand regel.
We stelden een veiligheidsprotocol op waarbij de kantoren op het gelijkvloers werden gereserveerd
als gesprekslokaal voor alle organisaties met dienstverlening in de Naaldstraat. Voor de
landschapsbureaus op de verdiepingen golden maximum aanwezigheidscriteria. Om alles zo veilig
mogelijk te laten verlopen werden er plexiglas schermen en handgel dispensers voorzien. Voor de
aankoop hiervan konden we een beroep doen op een subsid ie van United Fund For Belgium.
Omdat voor een groot deel van ons doelpubliek, elektronisch overleg niet haalbaar is, zochten we naar
oplossingen om fysiek contact in “het nieuwe normaal” te maximaliseren. W e dienden een
subsidieaanvraag in voor “corona proof infrastructuur investeringen” bij het Vlaams Brussel Fonds en
deze werd ons toegekend.
De corona maatregelen maakte ook een renovatie van de IT infrastructuur in het kantoorgebouw
noodzakelijk. De oude server omgeving was niet geschikt om het afstandswerken te organiseren.
Een nieuwe server en een aantal ingrepen waren noodzakelijk om de sn elheid te verbeteren voor
het telewerken.

2021
Met de coronasubsidie van het Vlaams Brussel Fonds richtten we de kelder (110m²) in tot een mooie
multifunctionele ruimte en legden we een overdekt dakterras aan op het plat dak van de eerste
verdieping. Beiden ruimten worden gebruikt als corona-proof vergaderplek, leslokaal voor workshops,
cliënten ontmoetingsruimte …
De kelderruimte werd volledig in eigen beheer ingericht. Er kwam een nieuw ventilatiesysteem,
nieuwe vloer, ingemaakte kast, nieuw meubilair , verlichting en schilderwerken. De inrichting van het
terras werd uitbesteed voor de houten vloer en de terrasoverkoepeling.
Eind 2021 vervingen we onze oude telefooncentrale door een cloudcentrale.
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II.

DE BOEI REGULIERE WERKING

De Boei werd opgericht als huisvestingsproject om aan mensen met een beperking de kans te geven
om, met begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Hierbij staat het leerproces centraal en worden
huurcontracten van gemeen recht gebruikt.

1. HUURCONTRACTEN
1. Huisbaas op maat
In principe beperkt de opdracht van de Boei zich tot de opvolging van en de ondersteuning bij de
naleving van het huurcontract en het huurreglement. Op zich is dit al een vrij ruime opdracht
aangezien hier verschillende aspecten kunnen on der vallen. Dit hangt ook gedeeltelijk af van de
persoonlijke toestand van de bewoner.
Iedere opvolging is weer anders en wordt dus geboden op maat van de bewoner. Wat in ieder geval
aan de orde komt bij elke bewoner is het vertrouwd raken met de verschill ende huurdocumenten:
huurcontract, waarborg, plaatsbeschrijving, brand - en familiale verzekering en jaarlijkse afrekening
van de nutsvoorzieningen. Voor elk van deze elementen trachten wij in de mate van het mogelijke de
wettelijke voorzieningen in verstaanbare taal om te zetten zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de
inhoudelijke volledigheid.
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De (toekomstige) bewoner krijgt hulp en bijstand bij het doornemen en begrijpen van deze
documenten. Na ondertekening van het contract wordt eveneens een tegensprekel ijke
plaatsbeschrijving opgemaakt, zoals in de wet voorzien, met daarbij de nodige duiding. Alle contracten
worden ook voorgelegd aan het Registratiekantoor voor onderhandse huurcontracten om zo ook
administratief volledig in orde te zijn.
Tijdens de duur van het huurcontract worden alle wettelijke bepalingen nageleefd: het indexeren van
de huurprijs door middel van een aangetekend schrijven en de jaarlijkse afrekening van de
nutsvoorzieningen.
Ook het einde van het huurcontract is conform de huurwetgeving: de vorm en termijn van de opzeg,
de uitgaande plaatsbeschrijving, het vrijmaken van de waarborg, de overdracht van de meters van de
nutsvoorzieningen. Op zich is dit al een vrij moeilijke opdracht gezien de complexiteit van de
huurwetgeving en alles wat met het huren van een woning gepaard gaat.
Eenmaal een bewoner een studio of appartement betrokken heeft, dienen de regels die in het
huurcontract en het huurreglement opgenomen zijn gerespecteerd te worden. Het huurreglement
maakt deel uit van het huurcontract en wordt door de bewoner getekend. De verplichtingen hierin
beschreven hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud van zowel de persoonlijke als de
gemeenschappelijke ruimtes, de tweewekelijkse bezoekjes, de bewonersvergaderingen en het
samenleven met anderen. Ook over het houden van huisdieren worden duidelijke afspraken gemaakt
en op papier gezet.
Van iedere huurder wordt verwacht dat hij de woning onderhoudt zoals “een voorzichtig en redelijk
persoon”, het vroegere maar niet gender neutrale “goede huisvader”. Onnodig te beklemtonen dat dit
geen aangeboren eigenschap is. Het individuele luik, namelijk het onderhoud van de eigen
woongelegenheid en van het toegewezen deel van de gemene delen, wordt opgevolgd aan de hand
van de wekelijkse of tweewekelijkse bezoeken. Het samenlevingsaspect komt meer aan bod tijdens de
bewonersvergaderingen.
De huisbaas heeft een sanctionerende en beslissende rol in geval van wanbetaling of niet naleven van
andere bepalingen in contract en reglement. Hij kan echter ook afspraken maken rond overbrugging
van financiële moeilijke momenten bij huurders.
2. Contractenbeheer / verloop van huurders
Overzicht van totale capaciteit en bezetting
In Boei 1 woonden 2 alleenstaanden en 1 koppel, in Boei 3 woonde één alleenstaande en een moeder
(met partner) met 2 kinderen. In Boei 4 woonden 4 vrijgezellen. In Boei 5 wonen 7 vrijgezellen.
wooneenheden

aantal bewoners
2021

Boei
Boei
Boei
Boei

1
3
4
5

3
2
4
3

studio’s
appartementen
appartementen
appartementen en 4 studio’s

totaal:
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4
5
4
7
20
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2. INDIVIDUELE HUURDERSCOACHING EN INTEGRATIEGERICHTE
WOONONDERSTEUNING
Huurderscoaching
De wekelijkse of tweewekelijkse controlebezoekjes zijn vooral gericht op naleving van het
huurreglement betreffende onderhoud en hygiëne. Ze hebben eveneens tot doel na te gaan of er
herstellingen uitgevoerd moeten worden. Deze herstellingen worden doorgegeven aan de logistieke
verantwoordelijke.
In het eerste deel van 2021 werden deze huisbezoeken nog verva ngen door telefonische consultaties
tot de corona-maatregelen minder streng werden. Vanaf dan vonden de huisbezoeken weer plaats,
met in achtneming van de aanbevolen of opgelegde maatregelen zoals het dragen van een
mondmasker door beide partijen.
De bedoeling is dat de bewoner alert blijft voor het goed functioneren van de verwarmingstoestellen,
kranen, afvoeren, lampen e.d. en de eventuele mankementen zo spoedig mogelijk doorgeeft.
De Boei neemt de verantwoordelijkheid van huisbaas hier op in de breedste betekenis van het woord
en aangezien onze bewoners behoren tot een zwakke groep hebben zij nood aan een degelijke, brede
ondersteuning.
Soms wordt opgemerkt dat er dingen zijn die niet goed lopen. Dit wordt dan ook doorgegeven aan de
andere begeleidingsdiensten.
Extra individuele begeleiding
De Boei is er steeds vanuit gegaan dat haar bewoners een externe individuele begeleiding moeten
hebben die los staat van de (woon -) begeleiding die De Boei hen biedt.
Iedereen wordt gevolgd door een externe begeleidingsdienst . Omdat we in 2017 een VAPH vergunde
organisatie zijn geworden, kunnen we nu zelf deze begeleiding organiseren, wat ondertussen in de
meeste gevallen gebeurt. In 2021 werden 12 van de bewoners begeleid door De Boei, 2 door Hubbie
(het vroegere Begeleid Wonen Brussel) en 2 door Beschermd Wonen Sint-Franciscus.
Overlegmomenten n.a.v. individuele bewonersproblematiek
In 2021 werd rond een aantal bewoners overleg gepleegd met verschillende partners: huisarts,
psycholoog, OCMW, Hubbie, Familiehulp, Brussels Overleg Thuiszorg, familie van de huurder,
bewindvoerder van de huurder.

Woonintegratie
Ten slotte wil De Boei ook een veilige thuis bieden in de breedste betekenis van het woord. Niet
alleen op woon-technisch vlak maar eveneens op het gebied van “samen met anderen in één gebouw
wonen” willen wij de bewoner de nodige vaardigheden bijbrengen. Wij hechten er veel belang aan dat
de bewoners elkaar leren kennen en met elkaar kunnen opschieten. Hierdoor leert men grenzen
respecteren maar ook zelf grenzen stellen.
De begeleidingsdienst zorgt dan wel voor het individuele luik, maar het harmonieus samenleven is
een aspect dat enkel door De Boei wordt opgevolgd. De draagkracht van de meeste bewoners is vrij
gering. Hierdoor kunnen kleine incidenten uitgroeien tot heuse conflicten. Hoe sneller men ingrijpt
hoe meer kans men maakt om escalatie te voorkomen.
Wanneer de bewoners een langere periode in één huis wonen, leren ze elkaar ook beter kennen. Zij
ervaren dat ieder zijn verhaal kan doen en dat naar ieder in dezelfde mate geluisterd wordt. Dit heeft
voor gevolg dat zij geleerd hebben meer vertrouwen te hebben en dus gemakkelijker hun wrevel
kunnen uitspreken.
Jonge bewoners vereisen een specifieke benadering. Zij hebben een grote drang naar v rijheid en
zelfbeslissingsrecht. Zij bereiken bovendien net een punt in hun leven waarop belangrijke stappen
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moeten gezet worden: loskomen van elke bevoogding, op zoek gaan naar tewerkstelling, alleen gaan
wonen, een sociaal netwerk opbouwen, structuur en richting geven aan het eigen leven. Bovendien
vormt de mentale handicap juist een beperking om deze uitdagingen aan te kunnen.
De meeste nieuwe bewoners zien het “alleen wonen” wel zitten maar het mag dan toch niet in een
anonieme omgeving zijn waar zij geen contact hebben met lotgenoten. Op die manier voelen zij zich
niet veilig en hebben geen houvast meer.
Woon assistentie
De opdracht van de woon assistente is ondersteuning bieden aan onze huurders bij het beheer van en
dagelijkse onderhoud van de woning.
Het onderhoud van de woning is van groot belang aangezien de Boei, als eigenaar, er voor moet
zorgen dat dit patrimonium tenminste minimaal onderhouden wordt. Anderzijds is het belangrijk dat
de huurders de nodige vaardigheden aanleren om dit zelf te ku nnen doen. Omdat vele huishoudelijke
taken zoals poetsen, wassen en strijken in eerste instantie te moeilijk blijken, wordt hierbij
ondersteuning gegeven door de woon assistente. Deze medewerker gaat wekelijks op huisbezoek. Zij
moedigt de huurders aan, coacht hen bij het onderhouden van de woning en voert samen met hen een
aantal taken uit. Via samen iets doen worden een aantal sociale en zelfredzaamheidsvaardigheden
aangeleerd.
Bewonersvergaderingen
In 2021 konden er vanwege de corona veiligheidsmaatregelen geen bewonersvergaderingen doorgaan.
Wel werden soms conflicten tussen bewoners onder begeleiding van de huurderscoach op een corona proof manier uitgepraat.

3. SOLIDAIR WOONBEGELEIDER
De bedoeling van de dienst “Solidaire Woonbegeleiding” is er voor te zorgen dat meer personen
toegang krijgen tot een zelfstandige vorm van wonen die zij anders niet zouden kunnen bereiken. De
dienst beperkt zich niet tot personen met een beperking maar richt zich ook naar diegenen die het
moeilijk hebben om zonder ondersteuning zelfstandig te functioneren (bijv. personen uit de
thuislozensector, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, kansarmen, moeilijk bemiddelbare langdurig
werklozen en zo meer). Het gaat hier om een typi sch grootstadpubliek dat om velerlei redenen aan de
rand van de samenleving functioneert.
Takenpakket solidair woonbegeleider
De solidair woonbegeleider biedt ondersteuning bij de zoektocht naar een gepaste woning en werkt
samen met de kandidaat huurder aan vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen.
De solidaire woonbegeleiding start met een kennismakingsgesprek waarin gepolst wordt naar de nood
aan ondersteuning. Nadien wordt er samen gezocht naar een woning via eigen netwerk, advertenties,
websites, kranten, aankondigingen op straat of in winkels, sociale verhuurkantoren, etc. Hierbij
fungeert de solidaire huurbegeleider als brug tussen de verhuurder en de huurder. Indien noodzakelijk
kan de solidaire woonbegeleider nadien ondersteuning geven b ij het opstellen van de
huurdocumenten, het openen van de nutsvoorzieningen en het in orde brengen van de huurwaarborg.
De solidaire woonbegeleider treedt na betrekking van de woning op als huurderscoach.
Naargelang de vraag en het engagement van de huurder (solidair woonbegeleiding is steeds vrijwillig)
worden volgende taken opgenomen :
-
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helpen bij de doorverwijzing in het zoeken naar werk, vrijetijdsinvulling, psychosociale - of
budgetbegeleiding.
het aanleren van vaardigheden in functie van zelfredzaamheid en onderhouden van sociale
vaardigheden
het responsabiliseren van de huurder door het aanleren en in stand houden van de nodige
woonattitudes, vanuit de bepalingen in huurcontract en huurreglement
ondersteuning bieden aan bewoners bij de contacten met het netwerk van de huurder en de
buurt, alsook bij het onderhouden, verstevigen en waar nodig het uitbreiden ervan
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Evolutie solidair wonen
De mensen die begeleid worden in hun zoektocht naar een wo ning worden doorverwezen vanuit
verschillende andere organisaties; Brussels Aanmeldingspunt voor Personen m et een Handicap (BrAP),
Pleegzorg, CAW, De Schutting, CAD De Werklijn, UZ Brussel, Straatverplegers VZW, Dop… Om een
oplossing te vinden werd er daarom nauw samengewerkt met deze diensten.
Het aanbod van gezonde woningen die betaalbaar zijn voor ons doelpubliek is minimaal en de
zoektocht naar een geschikte woonst vergt dan ook grote inspanning. Een groot gedeelte van de tijd
spendeert de solidair woonbegeleider aan contacten met eigenaars die moeten worden gelegd
alvorens een woning te vinden. Tijdens het zoeken spendeert de solidair woonbegeleider ook tijd aan
het aanleren van zoeken op websites, het maken van afspraken en het aanleren van representa tie en
gespreksvoering met eigenaars, zodat de kandidaat huurder de vaardigheden aanleert die nodig zijn
om ook zelfstandig op zoek te gaan. De woonbegeleiding die wordt verder gezet na de intrek in de
woning is afhankelijk van het engagement dat de huurde r wenst aan te gaan.
We merkten dat er al van in 2019 veel minder doorverwijzingen waren. Dit type dienstverlening wordt
nu ook opgenomen door andere organisaties in de vorm van Rechtstreeks toegankelijke hulp.
Ook in 2021 lag deze dienstverlening zo goed als stil door corona.
De solidair woonbegeleider zette zich tijdens de coronacrisis in voor de organisatie van allerlei
activiteiten om onze bewoners te ondersteunen. Er werd een kookdienst ingericht waarbij maaltijden
werden gemaakt die wekelijks aan huis bij de bewoners werden geleverd.
Solidair wonen in De Boei in 2021
Afgelopen jaren werden de aspecten van solidair wonen in De Boei -huizen verder versterkt. De
Solidair Woonbegeleider nam deel aan verschillende projecten om de integratie van de bewo ners in
de buurt te versterken. Het luik solidair wonen binnen de Boei -huizen is erop gericht om het contact
tussen de bewoners en het contact met de buurt te stimuleren. De solidair woonbegeleider staat ook
in voor het beheer en de goede werking van het o ntmoetingscentrum Bamboe XeLs.
Ontmoetingscentrum Bamboe XeLs
Nogmaals moesten we door de coronacrisis het ontmoetingscentrum verschillende keren sluiten.
In de open periodes werd er wekelijks gekookt of een take away maaltijd voorzien. Er werden nieuwe
en gezonde menu’s op de kaart gezet en onze cliënten werden er intensief bij betrokken.
De Bamboe werd in de week regelmatig open gehouden door vrijwilliger Pierre en verantwoordelijke
dagbesteding Peter. De cliënten hebben immers veel nood aan ee n plaats om samen te komen.
Omdat het kerstfeest ook weer niet kon doorgaan op traditionele wijze organiseerden we eerst in de
Bamboe een aperitief met cadeautjes. Vervolgens gingen we samen op restaurant, genoten van een
uitgebreide maaltijd in het sociaal restaurant Belmundo omdat we daar de coronamaatregelen konden
respecteren en we toch gezellig konden samen zijn al was het wel in groepjes aan verschillende tafels.
Na het kerstdiner sloten we de dag af met een wandeling over de kerstmarkt. Het was e en zeer fijn
alternatief concept om het jaar af te sluiten en is voor herhaling vatbaar.

Samenwerking met andere diensten in 2021

Naast de begeleiding van de cliënten in hun woon- en leefsituatie, wil de solidaire woonbegeleiding
inclusie verder bevorderen en participatie in de samenleving aanmoedigen. Hiervoor werkt de solidair
woonbegeleider samen met andere organisaties. Wegens de coronamaatregelen In 2021 konden er
weinig groepsactiviteiten worden georganiseerd maar toch hielden we contacten met vele
organisaties :
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.
KWB Laken: Dit jaar zijn onze banden nog versterkt. Sommige van onze cliënten nemen ook dit jaar
actief deel aan de activiteiten van deze organisatie . Zi organiseerden een kerstfeest voor de leden in
de tuin van een Boei4, waaraan ook onze cliënten konden deelnemen .

Kenniscentrum WWZ
In het kader van de uitbreiding van ons huisvestingsaanbod overwegen we om een alternatief
woonmodel te creëren. Wij wensen op de site van een Boeihuis (Félix Sterckxstraat, 34 – 1020 Laken)
3 à 4 compacte wooneenheden (bv.Tiny houses) te bouwen met een gezamenlijke ruimte. Om dit
project te kunnen uit werken hebben wij dit jaar verschillende contacten gehad met het
Kenniscentrum. Zij hielpen ons in 2021 met het vooronderziek van dit soort bouwproject : contacten
stedenbouw, bouwmogelijkheden, voorontwerpen…

Huis van de Mens:
Wij hebben een goede samenwerking met het Huis van de Mens. In de loop van 2021 hebben we
samen gezeten om verschillende projecten uit te werken zoals o.a. het Buddyproject (meer info zie
hieronder bij projecten) en infomomenten voor de cliënten rond verschillende thema’s. Deze
initiatieven zullen in 2022 verder worden uitgewerkt.
Clubhouse: Is een dynamische werkplaats voor personen met een p sychische kwetsbaarheid die nauw
samenwerken met het Huis van de Mens Brussel. We zijn samen met onze cliënten naar de
voorstelling podcast van cliënten Clubhouse geweest. Er kwamen tijdens deze ontmoetingen vele
plannen tot stand die we in 2022 verder samen zullen uitwerken zoals het maken van een nieuwe
podcast rond “iedereen uniek”, ontmoeting in Bamboe etc.

Logo Brussel :
Door de coronatijd zijn er verschillende activiteiten die we gepland hadden met Logo Brussel rond de
geestelijke gezondheid van onze cliënten afgelast maar de contacten zijn niet verloren gegaan.
Volgend jaar gaan we terug aan de slag met Logo Brussel rond verschillende thema’s zoals gezondheid
en verslavingen.

Lokaal dienstencentrum De Kaai in Anderlecht:
Verschillende cliënten namen deel aan hun activiteiten en gingen er eten.
Het corona tijdperk heeft zich ook dit jaar laten voelen. Nogmaals hebben we onze bewegingsvrijheid
anders moeten aanpakken. We hebben met onze cliënten vele buiten activiteiten georganiseerd
weliswaar in kleinere groepen maar hebben onze cliënten toch goed kunnen bereiken. En we zijn erin
geslaagd om vele activiteiten te organi seren met nog andere organisaties zie ook dagbesteding.

4.

COMMUNITY BUILDING EN INCLUSIE

De doelstelling van al onze community building projecten is inclusie bevorderen. In onze projecten
zoeken we naar activiteiten waarbij onze cliënten k unnen meedoen in de samenleving, waarbij zij het
gevoel hebben welkom te zijn, iets kunnen betekenen voor een ander, geaccepteerd zijn voor wat zij
kunnen, waar zij hun talenten kunnen tonen, waardering krijgen….)
De wooncoaching en begeleiding die onze cliënten krijgen is niet voldoende om op een kwalitatieve
zelfstandige manier te kunnen wonen in Bru ssel.
Voor deze bewoners bieden wij inclusie bevorderend e activiteiten aan die hen de mogelijkheid
bieden hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid verder te ontwikkelen.
22
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Onze ervaring heeft ons geleerd dat het integratieproces niet is afge rond op het moment dat
iemand in staat is om zelfstandig te wonen.
We kunnen pas spreken van een geslaagde integratie via wonen indien de bewoners ook kunnen
deelnemen aan het leven dat zich afspeelt in de wijk waarin zij wonen. Personen met een mentale
beperking hebben het daarbij extra moeilijk en worden ook vaak geconfronteerd met vooroordelen
van wijkbewoners met isolement en vereenzaming tot gevolg.
Community building vormt een belangrijke hefboom voor integratie en d e projecten maken het
verenigingsleven in de gemeente, het buurthuis en de buu rtbewoners dan ook toegankelijk voor onze
cliënten.
Sinds juni 2016 hebben wij een medewerker inclusie in dienst. Met deze functie willen we ons nog
meer toeleggen op de ontwikkeling van de talenten van onze cliënten. Op maat van de cliënten gaan
we op zoek naar opportuniteiten en creëren we kansen om participatie daadwerkelijk te realiseren.
We zoeken naar taken die onze cliënten de gelegenheid geven een sociaal gewaardeerde rol te
vervullen in de maatschappij .

4.1

Projecten met subsidies

Vrijwilligers en/of buddy’s:
Dit jaar hebben we veel nagedacht, vergaderd, subsidie mogelijkheden onderzocht en aangevraagd
rond vrijwilligerswerking. We hebben dan ook verschillende contacten gelegd met andere organisaties
rond dit thema zoals lokaal dienstencentrum in Anderlecht De Kaai, Stan vzw Trefpunt Verstandelijke
Handicap Schaarbeek en Huis van de Mens.
We zijn ook intensief op zoek gegaan naar vrijwilligers en hebben dit jaar nogmaals op de
vrijwilligersmarkt gestaan georganiseerd door Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel.
Dankzij de inspanningen hebben we toch al enkele vrijwilligers kunnen bereiken en er zijn twee
projecten goedgekeurd rond vrijwilligers en/of buddy’s die we met heel veel enthousiasme gaan
uitwerken.
Project Buddy Up:
Einde 2021 werd voor onze projectaanvraag een subsidie van IMD Instelling Morele Dienstverlening
toegekend voor een eerste fase van ons buddy project. Met deze steun kunnen we in 2022 samen met
het Huis van de Mens Brussel werken rond de bekendmaking (o.a. folders, facebook etc) om
vrijwilligers te zoeken. We willen ook een goed vrijwilligersbeleid uitwerken in onze organisatie en op
termijn onderzoeken of we in het Brusselse een buddydienst kunnen opstarten speciaal gericht naar
ons doelpubliek. Dit alles om de kwaliteit van leven voor ons doelpubliek te verbeteren.
Voor de uitvoering van deze haalbaarheidsanalyse dienden we een project in bij VGC. Dit werd ook
goedgekeurd en zal een aanvang nemen in februari 2022.
De buddywerking is een alternatief om een deel van de zorg voor mensen met een beperking die
onvoldoende of geen budget hebben om hulp te kopen op te vangen. Eigenlijk is het ee n vangnet om
personen te helpen op verschillende manieren.
Project “Saloon” – United Fund Belgium
Voor onze bewoners is vriendschap en zich kunnen ontspannen belangrijk. Dit project was gericht op
de bewoners van Boei5. Zij wonen in kleine studio’s en hebben weinig plaats om vrienden te
ontvangen of om binnenshuis iets samen te doen met de andere bewon ers. Met de financiële steun
van UFB konden we de kelderverdieping van Boei5 inrichten tot een ruimte waar de bewoners naartoe
kunnen om samen vrije tijd door te brengen.
De bewoners kozen voor de inrichting , het thema van de ‘Far West’ .
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Begin januari en een deel van februari 2021 is er nog stevig gewerkt en de laatste loodjes gelegd om
de “DE SALOON” helemaal in orde te brengen. Op vrijdag 19 februari werd de saloon feestelijk
ingehuldigd.
We danken nogmaals de klusjesploeg, de ploeg van vzw
Micromarché en de Bamboe Rebels voor de realisatie van
deze prachtige locatie. Samen met de dagbesteding wordt
er verder gewerkt om dit mooie project verder uit te
bouwen. Wegens de coronamaatregelen in 2021 hebben we
de collectieve activiteiten moeten still eggen. Maar e
bewoners hebben reeds kunnen genieten van deze extra
plaats en hebben een reglement opgesteld om deze ruimte
te gebruiken.
Ze kunnen er spelletjes spelen, TV kijken, home trainen om
de conditie op pijl te houden, play station, karaoke etc .

Project “Het Boeiende avontuur” – Toerisme Vlaanderen
In 2020 ontvingen we een subsidie voor ons project “het Boei-ende avontuur” van Toerisme
Vlaanderen. Het startschot werd gegeven in november 2020. In de nog volle coronaperiode werd zo
een project natuurlijk met veel enthousiasme onthaald. Onze bedoeling was om met dit project de
cliënten te motiveren om o.a. meer te bewegen en te leren genieten van de kleine dingen in het leven.
We hebben de cliënten gedurende de ganse periode van het project actief betrokken .
Buiten een driedaagse naar de Panne en een daguitstap naar Planckendael stond er veel beweging op
het programma. Onze vrijwilliger Pierre introduceerde een nieuwe activiteit “Chi Gong” die zeer in de
smaak viel bij onze cliënten.
Gedurende de ganse periode van het project hebben we veel ingezet op wandelen en vele nieuwe
plaatsen ontdekt zowel in Anderlecht als in de omgeving. “Chi -Gong” heeft een vaste plaats gekregen
in het programma van de dagbesteding en tijdens onze wandelingen hebben we nog een aantal
vrijwilligers kunnen enthousiasmeren om de ontdekkingstochten in Anderlecht in 2022 met onze
cliënten verder te zetten.

Activiteiten
Startschot Het Boeiende avontuur
Planckendael
De Panne
Chi gong
Wandelingen
werkgroep
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Datum
activiteit
20/11/20

Aantal
Aantal
Aantal
deelnemers begeleiders overnachtingen*
21
6
0

20/08/21
1-4/10/21
wekelijks
wekelijks
maandelijks

13
52
160
320
40

5
15
40
80
10
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0
3
0
0
0

Uitstap Planckendael :

De cliënten keken vooral uit naar de driedaagse naar De Panne.
Door corona werd de trip verschillende keren uitgesteld maar is dan toch in oktober kunnen doorgaan.
Onze reporter van dienst “Stefaan “ cliënt en deelnemer aan de panne 3 -daagse brengt hierover
verslag uit wat hierna integraal is opgenomen

Verslag cliënt Stefaan
Vierdaagse uitstap naar de Panne van 01 tot 04/10/2021
We moesten allen klaar zijn om naar het centraal station te gaan. Dat wil zeggen redelijk vroeg op.
Van de begeleiders en begeleidsters waren er Petra, Sophie, Elisa, Martine begeleidsters en Kris en
Peter begeleiders.
Met deze profs is het begeleiden van zo’n grote groep mensen een kunst, daar moet men goed voor
getraind zijn.
De personen dewelke mee waren zijn Kathy, Marie -Jo de vrouwen en de mannen Gert, Johan, Kevin,
Didier, Bruno, Yves, Walter, Francis, Agostino en nog anderen.
We zijn voor vier dagen vertrokken naar de Panne om zich daar te ontspannen maar de weergoden
dachten er anders over want we hebben redelijk slecht weer gekend. Enkel de dag waar we moesten
naar huis gaan was het veel beter en dan scheen waarachtig de zon zeker.
We zijn zaterdag naar de markt geweest en hebben iets gedronken met de moede r van Martine.
Nu gaan we de ontspanningen met wat we daar zullen tegen komen samenvatten en opsommen.
Tja met het weer weten we al niets goed te vertellen. We hebben er het beste van gemaakt hoor. We
konden daar naar een etentje gaan op de promenade wat z e ook gedaan hebben. Of naar de
standbeelden gaan kijken en of een fietstocht te wagen maar dat was omwille van het wispelturig
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weer geen succes. Er was wel een aangename verassing namelijk een boottocht. Daarop zijn we met
plezier op het dek gestapt. Deze werd met een redelijke grote rondvaartboot gevaren met een
toepasselijke naam ‘de seastar’. Normaal gezien was de rondvaart voor een kranige vrouw van de
schipper geweest maar wij mochten toch mee. Deze tocht was normaal gezien als een
verjaardagscadeau voor de kranige schippersvrouw.
Daarop konden we zowel benedekens als in de harde wind op het dek plaatsnemen. Daarboven was het
een mooi uitzicht waar we de talloze zeilboeten konden zien en eveneens zeehonden.
Ook hebben we de jachthaven gezien met zeer veel dure jachten.
Vanop verschillende steigers hebben we eveneens enkele aalschovers gezien. Ook de vuurtoren en
talloze viseters. Wij waren allen heel blij met deze boottocht en we zien een volgende keer zeker zitten
hoor !!! Er waren teveel nieuwigheden om op te noemen.
Om de sleur te breken waren we met z’n allen ook naar de winkelstraat geweest waar er gelukkig een
bank aanwezig was.
Gelukkig kon ik na een paar keer de route van en naar de markt van buiten. Dit doordat ik een
fotografisch geheugen bezit.
Daar waren er tal van winkels te zien van een kledingzaak tot een grootwarenhuis of een boekenwinkel
zoals de standaard. Ook een beenhouwer, bakkers, praline winkels en dergelijke hebben we
tegengekomen.
Ook zijn we naar Plopsa aqua in de Panne geweest. Daar waren er zeer veel mensen aanwezig zeg, nog
nooit ben ik in zo’n zwembadpartij geweest, voor mij is het daar veel te druk. De dranken zijn daar zeer
duur maar iedereen was er vriendelijk.
Als slot kunnen we zeggen dat we allemaal van deze uitstap heb ben genoten.
Dankzij de Boei hebben wij ondanks het kwakkelweer toch plezier beleefd !!!
Van al deze gebeurtenissen heb ik foto’s genomen die later te zien zullen zijn op de computer van de
Boei.
Voor de volgende uitstap bestellen we zeer goed weer. Tot ee n volgende keer !!!
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4.2

Inclusie en samenwerking met andere organisaties

In 2021 was de impact van de corona pandemie nog steeds goed voelbaar. Regelmatige online
gesprekken over mogelijke opportuniteiten maar minder concrete afspraken, ontmoetingen face -toface waren praktisch gezien minder makkelijk te organiseren en voorzichtigheid waren voornamelijk
aan de orde.
Vanaf maart 2021 gaan we zeer regelmatig op bezoek bij vzw Cureghem (vlak aan Abattoir) . Dagelijks
worden daar warme maaltijden gratis uitgedeeld (Foodmet, Kookmet). Steeds zijn dit leuke
uitstappen. We maken een mooie wandeling via het kanaal en leren andere persone n kennen tijdens
het ontspannend eetmoment op de unieke locatie van Abattoir.
We namen deel aan de Vrijwilligersmarkt (georganiseerd door Kenniscentrum Brussel) in de
bibliotheek Munt. Hier werden 2 cliënten zeer nauw betrokken bij de goede organisatie v an de
vrijwilligersmarkt. Ondanks Corona, komen er toch heel wat organisaties, scholen, vrijw illigers op af.
1 cliënt kreeg als opdracht foto’s te trekken gedurende het hele evenement. Nadien worden deze
mooie foto’s op de website van Vrijwilligerspunt geplaatst. Een andere cliënt zorgde voor de catering
gedurende het hele evenement. Dankzij de goede contacten op de vrijwilligersmarkt draaien reeds 2
vrijwilligers op zeer regelmatige tijdstippen mee in onze dagbestedingsactiviteiten. Doel is om dit
project verder uit te bouwen, zodat we een leerrijke buddy werking uit de grond kunnen stampen.
We namen ook deel aan het CuSeHa project (cultuursensitieve zorg bij personen met een handicap).
Een gezamenlijk project van Dienst Ondersteuningsplan Vlaams -Brabant en Brussel vzw (DOP) en het
Kenniscentrum Welzijn, Wonen Zorg vzw. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij middelen van
het Agentschap Binnenlands Bestuur & het VAPH. De onderzoeksvragen naar integratie van personen
met een migratie-achtergrond alsook een verstandelijke beperking worden geanalyseerd en verder in
kaart gebracht. Zo kan er een efficiëntere en gepastere hulpverlening geboden worden aan deze
profielen.

Nieuwe ontmoetingen in 2021
Ondanks alle contact restricties leerden we in 2021 toch een aantal nieuwe organisaties kennen. Uit
deze ontmoetingen zullen mogelijk duurzame en waardevolle contacten en inclusieve activiteiten
ontstaan voor onze cliënten.

GC Nohva
Via ADO Icarus (Neder-Over-Heembeek) kwamen we in contact met Gemeenschapscentrum Nohva
(VGC). We kregen een mooie flyer opdracht (Neder -Over-Heembeek & Laken) in de zomermaanden
voor het project ‘Living en Ville’ (“jouw living in de openbare ruimte“). Een gezellige plek waar je de
hele zomer terechtkan voor spel en plezier, prikkelende workshops en fijne ontmoetingen met
buurtbewoners. Verbinding, toegankelijkheid en gezellig heid staan centraal. Steeds worden we met
open armen ontvangen en warme koffie. Onze cliënten worden er met het nodige respect aanvaard.
MAISON L’ILOT
Voor een RTH cliënt kwamen we in contact met Maison L’ilot die onderdak bieden aan daklozen,
mensen uit zeer precaire situaties (ex-gedetineerden, drugsdelinquenten, …). Een woonsituatie waar
alleenstaande mannen kunnen overnachten. Geen ev identie voor personen met een mentale
beperking. We leren hieruit dat de kwetsbaarheid van een hele grote groep van personen vaak hen in
de onmogelijkheid stellen om te verblijven in zulke woonstmogelijkheden. De valkuilen om steeds
dieper weg te zakken in de maatschappij en zelfvertrouwen een flinke deuk te geven, schuilen hier
steeds om de hoek.
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Pleegzorg Vlaams-Brabant

Tijdens een traject voor een RTH cliënt naar een geschikte woonplaats in de Leuvense regio, komen
we terecht bij Pleegzorg Vlaams-Brabant. Zij hebben een zeer mooi woonproject waarbij de volgende
voorwaarden gelden : 1 ondersteunend gezin dient als contactpersoon binnen de woongelegenheid,
waarbij 2 cliënten van Pleegzorg Vlaams-Brabant gehuisvest worden. Er dient een zeer goede matc h
te zijn tussen het ondersteunende gezin en de 2 andere bewoners. Jammer genoeg bleek de RTH
cliënt in een 2de gespreksronde net niet voldoende matchgericht te zijn met de 2 andere betrokken
woonpartners.
Clubhouse Brussel
Via Huis van de Mens leerden we Clubhouse Brussel kennen. Hier komen mensen met een pscychische
kwetsbaarheid samen voor allerhande activiteiten. Doel is om samen met hen een aantal activiteiten
uit te werken : theater, ontmoetingsmomenten, Podcast. Op deze manier betrekken we onze cliënten
bij de werking van Clubhouse Brussel en leren we ook ervaringen opdoen met personen met
psychische kwetsbaarheden.

Medi-Kuregem
We namen deel aan de sensibiliseringscampagne diabetes, in samenwerking met de gemeente
Anderlecht, Medi-Kuregem, diëtiesten, Maison de santé du Triangle (huis voor gezondheid, waar een
RTH cliënt op zeer regelmatige basis afspraken heeft). Wij maken soep samen met Medi -Kuregem en
leveren deze op de site van Abattoir, waar de diëtisten medisch advies geven aan alle bez oekers. Een
aantal cliënten van CAD De Boei hebben ondertussen ook zelf een diëtist aangesproken waar ze op
regelmatige basis gesprekken voeren en adviezen opvolgen.
Kuumba Café
In de Matongé wijk onderhouden we zeer aangename contacten in het Vlaams -Afrikaans Huis (Kuumba
Café). Ze organiseren workshops Lingala, Swahili, eveneens als theater, muziek in de verschillende
Afrikaanse talen. Doel is om één van onze RTH bewoners op meer regelmatige basis toegang te laten
krijgen in een voor hem vertrouwde omg eving (taalgewijs, cultuur gewijs, muziek gewijs, …), kortom
alle aspecten van het dagelijkse leven.

5. DAGBESTEDING
Algemeen
Naar de dagbesteding van vzw CAD-De Boei komen volwassen personen met een licht tot matige
verstandelijke beperking. Het betreft huurders van de Boeihuizen maar evengoed andere personen die
nood hebben aan een zinvolle dag invulling vinden de weg naar onze dagbesteding. De deelname aan
de dagbesteding is in principe vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als de cliënten zic h in iets engageren
wordt er verwacht dat ze hun engagement nakomen. De bedoeling is dus de cliënt vrij te laten kiezen
maar hun toch te motiveren en te stimuleren om uitdagingen aan te gaan.
De dagbesteding bestaat uit 2 grote delen: een groepsaanbod en e en individueel aanbod.
Elke maand wordt er voor het groepsaanbod een programma gemaakt waarin een duidelijke structuur
aanwezig is. De groepsactiviteiten zijn ingedeeld in vier grote groepen : creatieve activiteiten
(tekenen, knutselen, computer enz.), sportieve activiteiten (wandelen, zwemmen, fietsen enz.), werk
gerelateerde activiteiten (soep maken, koken, moestuin werken enz.) en culturele activiteiten
(deelname zinnekeparade, bezoek museum of film, enz ...).
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Het individueel aanbod is meer persoonsgericht. Soms heeft een cliënt nood aan een activiteit, waar
plaats is voor een meer persoonlijke babbel. Of bijvoorbeeld een bezoek aan een specifieke
tentoonstelling waar de rest van de groep geen interesse voor heeft. De individuele dagbesteding
biedt de begeleiding ook de kans om af en toe de mensen te zien die wegens bv hun werk overdag niet
naar de dagbesteding kunnen komen.
De dagbesteding is flexibel en wordt constant aangepast aan de noden van de cliënt. We moeten
blijven zoeken om het nog aangenamer en kwaliteitsvoller te maken. Extra aandacht voor het unieke
in elke mens is noodzakelijk om zo samen op zoek te gaan naar hun dromen, interesses en talenten. In
de dagbesteding is de ontmoeting met de andere van zeer groot belang. Zo kan iedere cliënt zich
verder ontplooien, meer zichzelf zijn, beter zijn sterke kanten benadrukken om zo meer
zelfvertrouwen te krijgen.
De activiteiten die voortkomen uit de projecten community building en de inclusie initiatieven worden
ook systematisch geïntegreerd in de dagbestedingskalender en aangeboden voor deelname aan alle
cliënten.
Deze activiteiten vormen zeker een meerwaarde voor onze cliënten. Door samen te werk en met
meerdere organisaties en buurtbewoners leggen we veel en interessante contacten. Op die manier
leren onze cliënten de buurtbewoners en personen van allerlei organisaties kennen en zij leren ons
kennen waardoor er weer nieuwe initiatieven ontstaan .
In onze dagbesteding staan wij steeds in nauw contact met verschillende organisaties die bij de
ondersteuning van onze bewoners betrokken zijn. In eerste instantie zijn dit de verschillende
begeleidingsdiensten van onze cliënten. Daarnaast houden we rekening met de reeds bestaande
familie en vriendenkring van elke cliënt. Verder werken we samen met t al van culturele en sociale
verenigingen scholen en privé initiatieven wat een positieve impact heeft op de uitbreiding van het
netwerk van onze bewoners.
In onze dagbesteding staan de volgende elementen centraal :

Participatie
We organiseren activiteiten die meer participatie aan het cultureel en ma atschappelijk leven
stimuleren.

Inclusie
Inclusieve activiteiten die het mogelijk maken om een sociaal gewaardeerde rol op te nemen in de
maatschappij.
Inclusie is bij ons zeker geen modewoord. We zijn met onze initiatieven een actief element in het
sociaal en culturele buurtleven geworden in Anderlecht.
Netwerkversterkende activiteiten in groep of individuele trajecten, werken met zowel buurtbewoners,
buurtverenigingen, alsook de lokale handela ars.

Eigenwaarde en waardering
Het ondernemen van community building projecten die het algemeen welzijn van de bewoners ten
goede komen (zich goed voelen, gerespecteerd worden, talenten kunnen ontwikkelen, erbij horen,
waardering krijgen, niet uitgesloten worden, welkom zijn, geaccepteerd worden….) .
Door kansen op te eisen voor onze mensen tijdens de vele activiteiten in en rond de buurt, worden de
talenten van de mensen die naar de dagbesteding komen positief opgemerkt.

Ontmoeting en ontspanning
Aanbod van creatieve, ontspannende activiteiten in groep binnen-en buitenshuis ,waar ontmoeting,
zelfontplooiing en zich amuseren centraal staat.

Zelfredzaamheid
Het coachen en aanleren van de nodige attitudes die zelfstandig leven in Brussel bevorderen. Hierbij
wordt er gewerkt rond : omgaan met diversiteit, gezondheid , voeding en beweging, stress, mobiliteit,
samenleven met anderen.

Talenten
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Het ontwikkelen van activiteiten gericht op het ontdekken, ontwikkelen en inzett en van vaardigheden
en talenten, in groep of in individueel traject.

Lichamelijk en geestelijke conditie
Activiteiten die beweging , gezonde geest en gezonde voeding stimuleren ter bevordering van het
algemeen welbevinden.

Dagbesteding tijdens Corona ,
2021 was ons 2de COVID jaar, dat betekende vooral 2 dingen voor de dagbesteding, en waarschijnlijk
ook voor de rest van de bevolking, .... langs de ene kant begon het serieus te wegen, en
daartegenover, we begonnen meesters te worden in de verplichte aanpassingen.
Een grote aanpassing was en is, we zien elkaar veel meer buiten en dus activiteiten doen we vooral
buiten. Zo hebben we ontdekt dat onze mensen toch grote wandelaars zijn. Daarnaast zijn ze ook
nieuwsgierig naar nieuwe buurten. Onze mensen kunnen soms, net zoals wij, heel som bere gedachten
hebben, heel triestig of zenuwachtig zijn en kwaad op de wereld. Maar de veerkracht is soms groot.
Na een serieuze ontgoocheling kunnen we via een leuke wandeling en een leuke ontmoeting tijdens de
wandeling toch weer een prettig zicht op de nabije toekomst hebben.
Covid was een periode in golven. Momenten waar iets meer mocht, en dan momenten met stevige
restricties.
En beetje bij beetje hebben we geleerd om vooral het beste uit de verschillende momenten te
onthouden, en ook te onderhouden, ..... concreet betekent dit, dat we tijdens de hardere lockdown,
echt hebben genoten van meer persoonlijk contact, van persoon tot persoon, ons hart luchten,
diepgaande gesprekken, of soms gewoon van de stilte genieten. En als de maatregelen wat meer
gelost werden, hebben we geleerd om vooral de genieten van buitenactiviteiten in groep, het
terugzien van meer mensen, tonen dat we elkaar gemist hebben.
Tijdens de winterperiode 2021-2022 waren beide aanwezig. Na onze uitbundige meerdaagse uitstap in
De Panne, kwamen we terug in een strengere periode. Zo waren we terug genoodzaakt om terug met
2 of maximum 3 personen op stap te gaan, waarbij we ons hebben toegelegd op 2 zaken, mijmeren en
volop vertellen over onze fratsen in De panne, (Nogmaals is gebleken dat deze uitstap een welkome
topper was voor iedereen in 2021, begeleiding incluis) en dromen van nieuwe projecten voor het
volgende nieuwe seizoen.

Hoogtepunten van 2021
De Dagbesteding van de zomer stond in het teken van kleinschalige projecten waar we me t veel
plezier hebben aan deelgenomen. Sommige projecten hebben we zelfs mee opgericht en ondersteund.
Na een jaar Covid en restricties voelden we in de lente van 2021 dat het tijd was om terug wat meer
dingen te doen, zo zijn we (terug) op de boot gespron gen van verschillende kleine plaatselijke
projecten.

Aumale leeft/Aumale vit.
Het lokale buurtproject waarmee we al heel wat bereikt hebben. Een leven dig project waarbij onze
BamboeXeLs en alle bewoners van Boei 5 aanzien worden als heel actieve buurtbewoners. Gelukkig
was het redelijk goed weer in juni zodat we buiten met het buurtcomité konden vergaderen over de
komende activiteiten. Tussendoor maakten we het gezellig op het ooit braakliggend en verloederd
hoekje. Zo zijn er vele bloemen gekomen en is h et podium afgewerkt voor kleine activiteiten, zoals de
tentoonstelling van foto’s van een plaatselijke fotograaf en deelname en organisatie van een kleine
'Feest van de Muziek/Fête de la Musique".

Fête de la Musique/ Muziek instrumenten maken.
Sommige van onze mensen hadden al vroeger laten blijken dat ze muziek maken leuk vinden. En toen
we hoorden dat er bij Micro Marché iemand zou komen, wiens passie het is om van recup materialen
muziekinstrumenten te maken dan hebben we die kans goed vastgegrepen. Zo konden we onze eigen
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instrumenten maken, zonder dat het ons geld kost. We trokken 1 a 2 maal in de week naar het grote
atelier van Micro Marché, en daarna kwamen we terug naar de Bamboe met een Drum, een harp een
bas en. een gitaar.
En door enthousiast te spreken over onze eigengemaakte instrumenten ontstond het idee om een te
proberen een concertje te geven, en zo ontstond ons muziekgroepje ...Boeiaka Boeiaka (zo genaamd
omdat het uitspreken van Boeika Boeiaka 1 van de ritmes weergeeft, die we gebruikten om te leren
samen spelen) Zo kregen we de kans om een klein optreden te geven op het pleintje aan Aumale
tijdens het “Feest van de muziek” evenement.

Recup je wijk/Recup ton Quartier .
Dit is een ander kleinschalig wijkproject dat zich vooral concentreert rond het kanaal ter hoogte van
de Kuregem brug. Daar hebben we aan kleine eventjes meegewerkt door Pannenkoeken te gaan
bakken en de Pop-Up bar mee te verzorgen. Ook hebben we meegewerkt aan de bouw van een
pizzaoven aldaar, door blikjes in te zamelen. het metaal van die blikjes werd gebruikt voor het maken
van het dak van de oven.

COOP
Voor corona waren we reeds begonnen met een project in samenwerking met COOP waar we onze
dromen voor een aangenamere buurt op een groot doek zouden weergeven.
Gelukkig kregen we nu in augustus de kans om telkens op woensdag en vrijdag dit project verder te
zetten en af te werken. Zo konden we op een mooie vrijdagmiddag ons doek met droombeelden laten
zien aan de ingang van de Atlas Brouwerij, dit met een hapje en een drankj e, tot groot jolijt van de
mensen in de buurt.
We hebben een kleine introductie in Graffiti gekregen. Ook wat geschiedenis van de Graffiti kregen we
mee. en daarna, op enkele eerder frisse juli dagen, hebben we mee geschilderd aan het opfrissen van
de muur aan het kanaal, waar nu mooi CAD De Boei prijkt

Radio 1070
Voor corona was er 'Feest op de koer'/'feest op het plein' op Sint Guido. Nu koos Anderlecht voor
meerder en veel kleinere evenementen. Zo komt de caravan van Radio 1070 op verschillende pleintjes
in Anderlecht, zo ook stond Radio 1070 een week aan Aumale, eind augustus.
Hier hebben we heel actief meegewerkt. Zowel tijdens de voorbereiding, door deel te nemen aan de
voorafgaande vergaderingen, en vele ideeën aan te brengen. En ook als het evenement dan
plaatsvond waren we actief. Zo hebben we op een dag vele pannenkoeken gebakken, op een andere
dag zorgden we voor muziek, we hebben er ook terug een concertje geven met het project Boeiaka
Boeiaka. En ook tijdens het dagelijks opstellen en op ruimen en afbreken waren we heel actief.

III. DE BOEI VERGUNDE WERKING
1. VAPH aanbod
1.1

niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

Sinds 1 Juli 2017 zijn we door het VAPH vergund. De vergunning gaf ons de mogelijkheid om ons
aanbod verder uit te breiden, in functie van de noden die we zien bij ons doelpubliek. We kregen
hiervoor in 2018 financiële steun van de VGC in de vorm van een proj ectsubsidie die ons toeliet een
VAPH aanbod uit te bouwen.
Begin 2018 konden we met deze subsidie een medewerker met ortho -pedagogisch profiel aanwerven.
Aanvankelijk was het de bedoeling een aanbod uit te werken dat we zouden kunnen aanbieden aan
cliënten in aanvulling van het begeleidingsaanbod van andere VAPH partners. Vanuit onze expertise
zou ons aanbod gericht zijn op de versterking van de cliënten om zelfstandig wonen en werken
mogelijk te maken. Op dit idee werd aanvankelijk ook met onze partner Sint Franciscus gewerkt maar
al gauw bleek dat dit concept niet echt levensvatbaar was omdat het teveel inhoudelijke overlap
inhield met de door VAPH partners aangeboden individuele begeleiding. We verandereden hierdoor
van koers midden 2018 en kozen ervoor om de verzelfstandigingsmodules die we in gedachten

vzw Centrum Ambulante Diensten – Jaarverslag 2021

31

hadden te integreren in de bestaande zorgvormen van “globale individuel e begeleiding” en ons eigen
ondersteuningspakket aan te bieden.
Met deze nieuwe visie kwam er einde 2018 een einde aan de 15 jaar lange samenwerking met Sint
Franciscus Beschermd Wonen.
Het einde van deze overeenkomst, waarbij gedurende vele jaren geme enschappelijke cliënten werden
ondersteund in de Boei huizen, creëerde een specifieke situatie. De Boei cliënten konden voor het
eerst zelf kiezen waar zij hun handicap specifieke diensten wilden inkopen. Die vrije keuze wordt door
de nieuwe PVF financiering mogelijk gemaakt. In de loop van 2019 kozen een aantal cliënten ervoor
om over te stappen van vergunde zorgaanbieder, omdat het enerzijds mogelijk was en anderzijds
omdat het voor hen voordeliger uitkwam.
In 2021 hebben we terug een nieuwe cliënt kunnen verwelkomen bij onze dienst. Hierdoor begeleiden
we nu 13 cliënten die een Individuele Dienstverlening Overeenkomst afgesloten hebben met CAD De
Boei.
Het vergund zorgaanbod van De Boei biedt aan bewoners van de Boei alsook daarbuiten individuele
begeleiding op alle domeinen van het leven. Om deze begeleiding te verzekeren werden er sinds de
start van de vergunning 3 personeelsleden aangeworven . We vertrekken voor onze begeleidingen
vanuit het model van Shalock (kwaliteit van bestaan).

Begeleiding in 2021
Ook dit jaar werd de begeleiding overheerst door de coronacrisis. Enerzijds moesten we de
dienstverlening verschillende keren versoepelen maar ook geregeld terugschroeven op het ritme van
de besmettingsgolven. Dit had dit jaar toch een zware impact o p het welzijn van onze cliënten. De
begeleidingen konden nog steeds niet terug naar het normale gaan en woog bij de cliënten toch zwaar
door. Het vroeg van de begeleiders ook steeds een extra inzet om de cliënten mee te krijgen om de
maatregelen op te volgen en om te gaan met hun ontgoochelingen bij het terugschroeven van de
begeleidingen of de geplande activiteiten. Het gezamenlijke weekend aan zee in oktober was hierin
dan ook een welkome afwisseling en heeft cliënten en begeleiders enorm deugd gedaan.
2021 was ook een jaar waarin er veel personeelswissels zijn geweest en was voor zowel begeleiders
als cliënten een moeilijk gegeven. Enerzijds moest er van bekende begeleiders afscheid genomen
worden en anderzijds moesten ze terug een vertrouwensband op b ouwen met de nieuwe begeleiders.
Ondanks vele corona up en downs slaagde de Boei vergunde werking erin om in 2021 een goede
corona-proof dienstverlening te verstrekken met een goed geolied en gemotiveerd team.
1.2

rechtstreeks toegankelijke hulp

Op het BROG van 3 mei 2019 werden de RTH punten uit het uitbreidingsbeleid 2019 verdeeld over de
zorgaanbieders die hiervoor een aanvraag indienden. Ook de nieuw vergunden konden aanspraak
maken. We kregen 10 punten op jaarbasis toebedeeld die we vanaf september konden inzetten voor
de begeleiding van een bewoner zonder PVF budget en voor zorgvragen van WL cliënten.
Voor de besteding van de rth middelen sloten we een onderaannemingsovereenkomst af met Hubbie
In 2021 maakten 5 personen gebruik van ons RTH aanbod, waarvan 3 bewoners van de Boei.
2. AMA (arbeidsmatige activiteiten)
Sinds mei 2018 zijn we als organisatie ook erkend als begeleider arbeidsmatige activiteiten door het
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Bij arbeidsmatige activiteiten gaat het om een aanbod van onbetaalde bezigheid voor mensen met
een MMPPS problematiek (medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch, sociaal); de doelgroep is ruimer
dan de doelgroep van begeleid werken. AMA staat open voor mensen met verschil lende uitkeringen
en statuten ( maar De Brusselse criteria zijn strenger dan de Vlaamse).
In een AMA overeenkomst zijn 3 partijen betrokken : deelnemer, begeleider (CAD) en werkpost. De
werkpost kan evengoed de begeleidende organisatie zijn. Zo hebben we b ij CAD 2 werkposten
gecreëerd waar cliënten arbeidsmatige activiteiten kunnen opnemen : de logistieke ploeg (voor
eenvoudig klus-en onderhoudswerk aan huizen en tuinen) en de ploeg projecten (voor ondersteuning
opdrachten en evenementen. In 2021 werden nieuwe AMA overeenkomsten afgesloten voor de
werkposten van het arbeidstrainingatelier de Salto (zie verder in het verslag bij de Werklijn ).
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DE WERKLIJN IN 2021

Met steun van
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I. ACTIVITEITEN
1. Trajectbegeleidingen
Het hoofddoel van De Werklijn blijft de socioprofessionele integratie van Brusselse werkzoekenden met een
arbeidsbeperking. Om dit te bereiken proberen we samen met de werkzoekende stappen te zetten, die nodig zijn
om de kansen op werk zo groot mogelijk te maken. Voor de uitvoering van dit traject werken we samen met de
opleidings- en tewerkstellingspartners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten, indien nodig.
Wij werken procesmatig. De nadruk ligt op de weg die de cliënt en de trajectbegeleider samen afleggen. Deze weg
kan lang en intensief zijn, als de cliënt omwille van diverse redenen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft.
De werkzoekende is niet altijd klaar om concrete stappen (zoals een opleiding) naar werk te zetten, laat staan om
betaald werk te verrichten. Daarom is het belangrijk dit stap voor stap op te bouwen. Soms is het nodig om zeer
laagdrempelig te beginnen met bv. vrijwilligerswerk of begeleid werk en/of problemen op andere levensdomeinen
eerst uit te klaren. Bovendien heeft de werkzoekende vaak hoge verwachtingen van de begeleiding naar werk. Deze
kunnen niet altijd (onmiddellijk) beantwoord worden. De begeleiding houdt dan in dat we samen bepaalde pistes
uitproberen, de cliënt zelf laten ondervinden wat haalbaar is en hem ondersteunen bij het verwerken van eventuele
faalervaringen. Uiteraard houden we rekening met de draagkracht van de betrokkene.
We werken daarnaast vanuit een integrale benadering. Dit houdt in dat we oog hebben voor de globale situatie van
de werkzoekende. Vaak zijn er moeilijkheden op andere levensdomeinen: familiale of relationele problemen,
financiële moeilijkheden, gezondheidsproblemen, huisvestingsproblemen e.d. Deze moeten eerst in kaart gebracht
en aangepakt worden, opdat de werkzoekende zich zorgeloos en optimaal op werk kan focussen en het traject naar
werk op die manier ook effectief een kans op slagen heeft. Daarom is de samenwerking met diensten uit de
welzijnssector van cruciaal belang.
We proberen ook laagdrempelig te werken. Eerste gesprekken kunnen op een andere locatie doorgaan, indien nodig.
Dit kan een plaats zijn waarmee de werkzoekende reeds gekend is. De doorverwijzer komt soms mee tijdens een
eerste gesprek. Bij anderstaligen of slechthorenden zijn er soms tolken aanwezig. Afspraken worden genoteerd in
een kleine zakagenda die de werkzoekende meekrijgt. Hij wordt dan verondersteld om deze agenda ook te gebruiken
voor eventuele afspraken met andere diensten. Afspraken kunnen per brief, mail, SMS of WhatsApp bevestigd
worden. Indien nodig herinneren we de werkzoekende aan een afspraak voor deze plaatsvindt. Ook bij de concrete
stappen naar werk of opleiding, kunnen wij praktische hulp bieden waar nodig. Zo gaan we regelmatig mee met de
werkzoekende, op kennismakingsgesprekken, sollicitaties of voor de overdracht naar andere partnerorganisaties.
Aangezien het einddoel steeds (betaalde) tewerkstelling is, blijven we ons echter bewust van het feit dat er een
evolutie mogelijk moet zijn, zodat de werkzoekende op termijn zijn afspraken (met ons of anderen) zoveel mogelijk
zelfstandig kan opnemen.
Ook in 2021 hebben we ons flexibel moeten opstellen op de manier waarop we sommige begeleidingen moesten
aanpakken omwille van de COVID-crisis. Het verliep wel veel vlotter dan vorig jaar omdat iedereen het wel “gewoon”
geworden was. Gesprekken met cliënten konden op een veilige manier doorgaan in de Naaldstraat, maar door
opeenvolging van quarantaines en isolaties was het niet altijd vanzelfsprekend. Vergaderingen en overleggen met
partners en interne personeelsleden gingen grotendeels digitaal door. Ook cliënten verkozen vaak voor digitale
afspraken. Sommigen moesten hierbij nog extra hulp en ondersteuning krijgen (bv. juiste applicatie installeren op
smartphone, leren gebruiken van applicaties,…). Eens deze onder de knie was konden we de gesprekken digitaal
laten doorgaan.

2. De Salto: arbeidsversterkingsaanbod
Inmiddels is dit project reeds anderhalf jaar lopende (sinds half mei 2020) en hebben we het programma sterk
uitgebreid. De Salto is een pilootproject ontstaan uit de noden van onze cliënten en bouwt voort op de bevindingen
van de SWOT-analyse die we maakten in 2019. De Werklijn is de eerste SPI-partner in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die een versterkingsaanbod gebaseerd op arbeidsimmersie aanbiedt. Het is een intensief programma van
vier halve dagen per week waar de deelnemers in groep aan generieke vaardigheden en arbeidsattitudes werken
die nodig zijn in aanloop naar betaalde tewerkstelling of opleiding. Bij de Salto vinden werkzoekenden een veilige
plaats waar zij progressief aan het werk gaan en versterkt worden dankzij de steeds aanwezige coach, nauw
opgevolgd door een trajectbegeleider van onze reguliere werking. Elke Salto-deelnemer krijgt dus zowel begeleiding
van een individueel trajectbegeleider als van de Salto-coach, die beiden een holistische aanpak hanteren.
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De Werklijn en de Salto onderscheiden zich van elkaar op de volgende vlakken:

De Salto-deelnemers hebben door medische, mentale, psychische, psychologische en/of sociale problemen een erg
grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zomaar overbrugd kan worden via de klassieke socioprofessionele
inschakelingsmethoden. De enige instapvoorwaarden zijn inschrijfbaarheid bij Actiris en bereid zijn om Nederlands
te spreken en bij te leren. Het Nederlands is immers de voertaal tijdens het volledige traject aangezien dit een
belangrijke indicator is voor hun kansen op de Brusselse arbeidsmarkt. Het Salto-aanbod biedt hen een “sprong
vooruit” door het versterkende en oriënterende karakter. Het arbeidsimmersieprogramma wordt aangevuld met
groepsmodules om hun competenties verder te ontwikkelen (o.a. op vlak van communicatie, ICT, samenwerking,
verkenning van de arbeidsmarkt, oriëntering in de Brusselse samenleving,…). Daarnaast leren we de deelnemers
beter kennen door hun functioneren tijdens de activiteiten te observeren om ieders zorg- en werknoden in kaart te
kunnen brengen.

De Salto-aanbod
Het weekprogramma kreeg doorheen het jaar steeds meer inhoud en structuur. Eind 2021 zag een Salto-week er als
volgt uit:
maandag

dinsdag

•VM: week om week
atelier of groepsmodule

•VM: workshop, begeleid
door Brusselleer

•NM: individuele
begeleidingsmomenten
+ (tussentijdse)
evaluaties met
trajectbegeleider

•NM: individuele
begeleidingsmomenten
+ (tussentijdse)
evaluaties met
trajectbegeleider

woensdag
•VM: begeleid
vrijwilligerswerk:
arbeidsimmersie op de
werkpost

donderdag
•Geen activiteit:
administratiedag voor
deelnemers en coach
(alsook voorbereiding
activiteiten)

vrijdag
•VM: begeleid
vrijwilligerswerk:
arbeidsimmersie op de
werkpost

Met de hulp van de gemeente Anderlecht konden we steeds gebruik maken van faciliteiten die covidproof waren:
tot en met eind juni ‘21 organiseerden we het atelier en de lessen in de polyvalente zaal in de Jean van Lierdestraat,
van juli tot eind oktober huisden we in de Busselenbergstraat.
Dankzij de Corona-infrastructuursubsidie van het Vlaams Brusselfonds konden we de kelder in de Naaldstraat
renoveren om er onze eigen Salto-plek van te maken. Sinds 8 november 2021 hebben we dus de luxe van een grote
ruimte in het gebouw van CAD waar zowel de atelierwerking, groepsmodules als workshops doorgaan, en dit steeds
covidproof. De gerenoveerde kelder doet daarnaast dienst als vergaderzaal, gespreksruimte, etc. voor elke CADdeelwerking.
Op maandagen gingen we tijdens de atelierwerking zoals het jaar ervoor door met het vervaardigen van
mondmaskers. De productie van wenskaartjes en dromenvangers kwam erbij. Er is in 2021 nagenoeg geen verkoop
geweest van deze producten. We startten ook een samenwerking met een plaatselijke vzw die kledij en accessoires
maakt van parapluschermen en tentstof. In het atelier demonteerden we de materialen zodat de schermen en de
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stof overbleven. We verknipten ook broeken waar hoeden, keukenschorten en ander materiaal van worden
gemaakt. In totaal demonteerden we 330 paraplu’s en tenten, goed voor een opbrengst van €130.
Coach Farrah verzekerde een goede voorbereiding en begeleiding van de groepsmodules. Deze gingen over het
ontdekken van de eigen talenten, het leren kennen van de arbeidsmarkt, leren solliciteren, verwachtingen ten
aanzien van een werkgever, maatschappelijke oriëntatie door het verkennen van de Brusselse samenleving (al dan
niet in samenwerking met partnerorganisaties),…
Voor de workshops op dinsdag konden we steevast rekenen op Tina, leerkracht bij Ligo Brusselleer. Haar missie was
om de deelnemers te versterken op vlak van 21e eeuwse vaardigheden, waarbij zowel ‘real life’-communicatie skills,
taalvaardigheid, als digitale communicatie aan bod kwamen.
Wat de arbeidsimmersie op woensdag en vrijdag betreft, hadden we drie actieve werkposten, met name:
o Minor Ndako – Bijzondere jeugdzorg > werken in groep
o Espero – Bijzondere jeugdzorg > werken in groep
o Sint-Goedele De Boomhut – Kinderopvang > individuele trajecten (dus voor deelnemers die dankzij de
arbeidsimmersie geëvolueerd zijn naar dermate zelfstandig werk dat ze individueel verder kunnen)
Daarnaast deden we bij maatwerkbedrijf Aurora (= collectief maatwerk in groep) twee testdagen die wegens
economische werkloosheid helaas niet tot een structurele samenwerking leidden.
De samenwerking met Espero ging in de lente van 2021 on hold omdat ze alle contacten met externen moesten
opschorten wegens corona. Dit is nadien niet opnieuw opgestart omdat zij meer nood hadden aan een individuele
werkkracht. Op dat moment was er onder de Salto-deelnemers echter nog niemand voldoende klaargestoomd om
zelfstandig op een werkpost aan de slag te gaan. We konden wél een antwoord bieden op de vraag van Espero
doordat een cliënt van de reguliere trajectbegeleiding er ging werken.
Bij ‘Made in Anderlecht’ waren we bezig met het creëren van een werkpost, maar moesten we onze inspanningen
staken omdat ze geen extra personeel in de winkel mochten toelaten.
Op namiddagen plande coach Farrah bijkomend individuele momenten die dienden om ad hoc noden van
deelnemers aan te pakken (bv. inoefenen van een gepland sollicitatiegesprek, kennismakingsgesprek bij een
potentiële werkgever, inoefenen van rijvaardigheden, hulp bij administratie,…). Ook driegesprekken tussen cliënt,
coach en trajectbegeleider vonden regelmatig plaats in functie van (tussentijdse) evaluaties. Om dit gestructureerd
te laten verlopen, registreren zowel coach als trajectbegeleider de belangrijkste observaties per cliënt in een
logboek. Tijdens de (tussentijdse) evaluatiemomenten rapporteert de coach samenvattend omtrent de
mogelijkheden en moeilijkheden voor de betreffende deelnemer. De trajectbegeleider kan al deze waardevolle
informatie gebruiken om een ICF te stofferen en (bijkomende) rechten aan te vragen, indien nodig. De
driegesprekken dienen ook om nieuwe acties te bepalen en/of doelstellingen te herformuleren.
Voor en achter de schermen
Voor de voorbereiding van de groepsmodules, de begeleiding van de atelierwerking, de coaching op de werkposten,
het denkwerk, de contacten met partners, enz. konden we net als in 2020 rekenen op het enthousiasme van Margot
(projectverantwoordelijke), Sofie (trajectbegeleider), Farrah (Salto-coach) en natuurlijk Tiziana (coördinatrice
deelwerking de Werklijn), Annie (centrumverantwoordelijke CAD), alsmede de hele ploeg van de Werklijntrajectbegeleiders. Daarnaast mochten we Plamedi verwelkomen als stagiaire graduaat Sociaal Werk. Zij stond
Farrah bij in de dagelijkse werking. Helaas moesten we Margot eind oktober tijdelijk (voor onbepaalde duur) laten
gaan. Sinds eind december neemt Kaat haar taak als projectverantwoordelijke over.
Om voor dit alles de nodige financiën te verzamelen, dienden we in mei een aanvraag voor een impulssubsidie in bij
Coördinatie Brussel. Deze werd goedgekeurd voor een bedrag van €72.000, goed om de personeelskosten voor een
jaar (sept. 2021-sept. 2022) grotendeels mee te bekostigen. De overige kosten (administratie, promotiemateriaal,
materiaal voor de atelierwerking, vrijwilligersvergoeding,…) financierden we met eigen middelen van de Werklijn
alsook met de beperkte verkoop van de producten.
Daarnaast gingen we, met het oog op de toekomst (ná de projectsubsidies) alvast op zoek naar structurele middelen.
De twee belangrijkste pistes voor de verankering van De Salto zijn een Brusselse subsidie via de Brusselse
Arbeidsimmersietrajecten en/of subsidies vanuit Vlaanderen voor de nieuwe AMA-regelgeving. Hiertoe startten we
een werkgroep op om te werken aan een nota met Tracé Brussel voor Actiris en het kabinet minister Clerfayt. De
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nota zat december 2021 in de eindfase. Daarnaast namen we deel aan de vergaderingen rond de hervorming van
AMA zorg en werk.
Om maximaal ingebed te zijn in de Brusselse realiteit hielden we nauw contact met verschillende partners op vlak
van werk, educatie, integratie, zorg en gezondheid,.... Zo hadden we vergaderingen met:
Steunpunt vrijwilligerswerk
(Select) Actiris
Groep Intro
GTB
Hermes+
Emino
Tracé Brussel
Bon
Lila
Brusselleer
Odisee hogeschool
Aoba atelier
Gemeente Anderlecht
Circularium
de Gratis Winkel van Circularium
Atelier Groot Eiland
Al deze contacten hielpen om het Salto-aanbod steeds meer af te stemmen op onze Brusselse doelgroep. Met elk
overleg krikten we tevens de bekendheid van de Salto op. Op vlak van communicatie namen we verder deel aan de
volgende initiatieven:
voorstelling van de Salto op de website van de Werklijn: De_Salto_voorstelling.pdf (vzwcad.be)
opmaak van een flyer voor de doelgroep en partners (momenteel in druk)
presentaties voor tal van partners (waaronder Hubbie, Zonale Commissie, Vlaams Brusselfonds, Misson
Locale, Actiris in kader van nota rond Brusselse arbeidsimmersietrajecten, personeelsvergadering
Brusselleer, …)
Infosessie oproep Bruss-it van VGC
Trefdag Coördinatie Brussel
Deelnemers
In 2021 namen 23 cliënten deel aan het Salto-traject. Enkele demografische gegevens en info gelinkt aan de
persoonlijke situatie van de deelnemers geven een concreter beeld van ons doelpubliek:

WOONPLAATS
1190 Vorst

1

1180 Ukkel

1

1120 Neder-over-Heembeek

1

1080 Sint-Jans-Molenbeek

1

1070 Anderlecht

9

1060 Sint-Gilles
1040 Etterbeek

2

1

1030 Schaarbeek

5

1020 Laken

1

1000 Brussel

1

De Salto verwelkomde in 2021 cliënten uit 10 van de 19 Brusselse gemeenten, met de grootste concentratie in
Anderlecht en Schaarbeek.
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LEEFTIJD
10

5

5

26 - 35 jaar

36 - 45 jaar

3

Jonger dan 25 jaar

ouder dan 45 jaar

Wat leeftijd betreft zien we eenzelfde tendens als bij het cliënteel van de reguliere werking: in de hogere
leeftijdsgroepen hebben we de meeste cliënten.

VERHOUDING MAN/VROUW
Man

Vrouw

8

15

Qua geslacht is de perfect gelijke verdeling van 2020 gewijzigd: we hadden in 2021 bijna dubbel zoveel mannen als
vrouwen.
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INACTIVITEITSDUUR
Nog nooit gewerkt

4

>10 jaar

3

>5 jaar

4

>=2 jaar

5

0-2 jaar

7

Het project richt zich in hoofdzaak tot mensen met een beperkte werkervaring of een lange periode van inactiviteit.
Velen onder hen starten eerder laag op de participatieladder. Bij de Salto proberen we hen een (of enkele) trapje(s)
hoger te krijgen.

STATUUT
1 1
4

12
5

RIZIV

FOD SZ

Geen

OCMW

RVA

Het overgrote deel van ons Salto-cliënteel staat op RVA, exact evenveel mensen als het vorige jaar. Opvallend is
wel dat 4 van de 23 deelnemers geen statuut en dus vermoedelijk ook geen (eigen) inkomen hebben.
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MMPPS-PROBLEMATIEK
Fysiek/Psychisch
3
5

Fysiek/verstandelijk

1
Fysieke handicap
Onbepaald
3

5

Psychische handicap
Psychosociale handicap

2

4

Verstandelijke
handicap/leerproblemen

Betreffende het soort problematieken was er minder variatie binnen de verscheidenheid aan problematieken dan
in 2020 (toen waren er namelijk 12 verschillende; tegenover 7 in 2021).

Resultaten
Zoals je hoger kon lezen, speelde Covid ons in 2021 nog steeds grondig parten bij het creëren en behouden van
werkposten. Ook op de doorstroom van deelnemers naar de arbeidsmarkt had dit een groot effect: er waren
namelijk veel minder vacatures (bv. in de horeca).
Dit belette ons echter niet om de essentie van het project te blijven realiseren: we hebben sterk ingezet op de
organisatie van de arbeidsimmersie. Doordat de deelnemers bij de Salto onmiddellijk - in een veilig kader - aan de
slag gaan op een werkpost, ervaren zij vanaf de aanvang van hun traject de latente functies van werk, zoals uit hun
isolement komen, een toegenomen zelfbeeld, zich nuttig voelen, een beter dag-nachtritme, meer autonomie,… Dit
alles blijkt een zeer activerend effect te hebben op de deelnemers. Daarenboven speelt de kracht van de groep een
sterk motiverende rol. Wetende dat mensen je verwachten en je missen als je er niet bent, geeft soms die nodige
extra push. Mooi meegenomen is dat ze daarenboven een bescheiden centje verdienen met hun hulp op de
werkposten (vrijwilligersvergoeding).
Wat betreft versterking op vlak van nieuwe vaardigheden kwamen de coach en trajectbegeleiders via observatie en
feedback van de deelnemers tot de volgende voorlopige vaststellingen:
 Toegenomen zelfvertrouwen
 Structuur en werkritme geleerd, bv. agendagebruik, start-uur, pauze, eind-uur,…
 Vaardigheden en attitudes geoefend, bv. hoe omgaan met collega’s
 Maatschappelijke kennis, normen en waarden bijgebracht
 Van elkaar leren en elkaar stimuleren, bv. wanneer iemand doorstroomt naar werk is dat een extra
stimulans voor de andere deelnemers (roept vragen en zelfreflectie op)
 Verhoogde motivatie
 Verbeterde conflicthantering, bv. moeilijke boodschappen overbrengen, een moeilijk gesprek met een
collega starten, communiceren op een respectvolle manier, omgaan met feedback,…
 Meer sociale contacten waardoor mensen uit hun isolement geraken
 Toegenomen vertrouwdheid met het Nederlands door de taalimmersie en verlaagde drempel om zelf te
spreken
Deze bevindingen zijn uiteraard niet exhaustief.
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Het trajectverloop is voor ons een belangrijke indicator voor de mate waarin we een antwoord bieden op de noden
van onze doelgroep. In concrete getallen krijgen we het volgende beeld:

In totaal namen er 23 cliënten van de Werklijn deel aan de Salto. Daarvan waren er al 2 trajecten lopende in 2020.
In 2021 stroomden dus 21 nieuwe deelnemers in. Van die 21 hebben er 4 mensen niet meer dan vier keer
deelgenomen aan de activiteiten (zie eerste balk in grafiek). De redenen om het Salto-traject niet verder te zetten
waren vaak een combinatie van zorgvragen die eerst moesten worden aangepakt, lage motivatie of andere
verwachtingen en andere prioriteiten waar de cliënt eerst op wou inzetten (met name taallessen). Deze cliënten
bleven wel opgevolgd worden binnen de reguliere trajectbegeleiding van de Werklijn.
De tweede balk in de grafiek betreft de mensen die maar een beperkte duur (nl. enkele maanden) het Saltoprogramma hebben gevolgd. De beslissing tot het afsluiten van het traject ging steeds gepaard met een gepaste
doorverwijzing op basis van de observaties van de coach en de evaluatiegesprekken tussen cliënt, coach, en
trajectbegeleider. De redenen variëren: focussen op andere prioriteiten (nl. rijbewijs en/of taallessen), en teveel
andere zorgen die eerst aandacht nodig hebben (nl. focus op persoonlijke situatie of medische behandeling). Ook
deze cliënten bleven begeleiding krijgen door hun individueel trajectbegeleider van de Werklijn.
In totaal doorliepen 7 deelnemers het volledige programma. Dit wilt zeggen dat zij gemiddeld zo’n zes maanden
deelnamen aan het traject. Er zijn echter trajecten die veel langer duurden (één tot anderhalf jaar), zij zijn de eerste
generatie deelnemers aan het project. We zijn nog zoekende naar wat de ideale tijdsduur van een versterkend
arbeidsimmersietraject zou moeten zijn. De uitgestroomde deelnemers vertrokken met perspectief op betaald werk
(NEC), maatwerk (AMA), vrijwilligerswerk, stage, of een andere vorm van begeleiding. Ook deze mensen konden
vaak nog rekenen op nazorg door de Salto-coach of hun trajectbegeleider.
Van de deelnemers die startten in 2021 namen we er 8 mee naar 2022. Zij blijven dus nog even onder coach Farrah’s
veilige begeleiding of spreidden inmiddels (ten tijden van de publicatie van dit verslag) hun vleugels.
We zijn fier met de neergezette resultaten en werken enthousiast voort aan de verdere uitbouw en optimalisering
van het programma!

3. Contacten met de BUSO-scholen
Reeds sinds vele jaren proberen we via de contacten met de BuSO-scholen een “warme overdracht” te garanderen
voor de leerlingen uit het laatste jaar. We engageren ons hiervoor in twee projecten. In het project “Op weg naar
zelfstandigheid” in samenwerking met het kenniscentrum WWZ en een aantal welzijnsorganisaties hebben we als
doel de leerlingen bekend te maken met de verschillende mogelijkheden op vlak van welzijn/zorg en werk. Binnen
het project “Jump naar werk” geven we in samenwerking met Tracé Brussel infosessies rond belangrijke thema’s als
solliciteren, rechten en plichten van een werkzoekende, de verwachtte arbeidsattitudes, e.d.
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Binnen deze projecten is er een nauwe samenwerking met de scholen: leerkrachten, trajectbegeleiders, ABOverantwoordelijken e.d. en we proberen ook de ouders te betrekken door o.a. naar oudercontacten te gaan. De
bedoeling is om alle partijen zoveel mogelijk te informeren over wat er precies gebeurt en/of nodig is als de leerling
stopt met school. Er worden verschillende contactmomenten gepland doorheen het schooljaar. Dit zijn zowel
individuele als groepsmomenten met de leerlingen (zowel op school als bij De Werklijn), oudercontacten of
infosessies met de ouders en overlegmomenten tussen de verschillende partners. Aan het einde van het schooljaar
worden er intakegesprekken gepland met de leerlingen die zullen stoppen met school, om zo de overgang naar een
begeleiding bij De Werklijn te vergemakkelijken.
We werken voor deze projecten reeds enkele jaren samen met de scholen Kasterlinden, Zaveldal en de
Cardijnschool, maar we kregen ook de vraag naar samenwerking van enkele andere scholen zoals De Vest in
Vilvoorde, De Heemschool in Neder-Over-Heembeek, Don Bosco Halle en ’t Schoolhuis in Opwijk, voor hun leerlingen
die in Brussel wonen. We merken dat er steeds meer vraag is naar dit soort samenwerkingen. Bovendien krijgen we
meer vragen en aanmeldingen vanuit niet BuSO-scholen, zoals bv. BSO-scholen of scholen uit deeltijds onderwijs.
Deze doelgroep leunt vaak erg aan bij de BuSO-doelgroep. We trachten dit soort aanmeldingen dan ook zoveel
mogelijk op te volgen. Al tellen deze, net als de BuSO-begeleidingen niet mee als begeleidingen voor subsidiëring,
omdat schoolgaande jongeren zich niet als werkzoekende kunnen inschrijven.
2021 was weer een moeilijk jaar voor wat betreft de contacten met de BuSO-leerlingen. De afspraken konden niet
altijd fysiek doorgaan en het was soms zoeken naar een manier om contact te maken en/of te behouden.
Hieronder een overzichtje van de belangrijkste contacten met de BuSO-scholen en leerlingen.






BuSO Zaveldal: Op dinsdag 23/02/2021 organiseerden we een fysieke interactieve infosessie voor drie
laatstejaarsleerlingen.
BuSO Cardijnschool: Er werden 21 leerlingen aangemeld voor een trajectbegeleiding bij De Werklijn. Omdat
deze groep zo groot was, werden ze opgedeeld in twee groepen voor een digitale infosessie. Deze leerlingen
werden verdeeld over de collega’s. Zij planden een digitaal intakegesprek in vanaf de maand juni (via
WhatsApp). Op vrijdag 7/05/2021 vond de eerste digitale infosessie voor leerlingen plaats. En de tweede
sessie werd gegeven op 11/05/2021.
BuSO Kasterlinden: Geen aanmelding van leerlingen in 2021, wel de vraag om een digitale infosessie te
organiseren voor de ouders en voor geïnteresseerde leerkrachten. Op 28/10/2021 werd deze gegeven.
Heemschool: Aanmelding van een leerling OV2. Opstart van een traject met deze leerling uit de
Heemschool die tewerkgesteld kan worden in het reguliere circuit mits een financiële vergoeding voor de
werkgever omwille van het rendementsverlies en de hoge begeleidingsnood. De rol van De Werklijn
bestond erin een warme overdracht te voorzien, de nodige rechten aan te vragen en het coördineren van
de verschillende betrokkenen hierbij. Uiteindelijk vond er op maandag 8/11/2021 een fysiek
overlegmoment plaats op de Heemschool voor de leerkrachten. Deze infosessie werd gegeven samen met
GTB om de beide werkingen uit te leggen (de gemeenschappelijke punten en de verschillen).

Daarnaast kregen we ook vragen van scholen uit het reguliere onderwijs. Hieronder 2 voorbeelden van
aanmeldingen en trajecten die we hebben opgestart.




Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck, Brussel (TSO): De school nam op 20/05/2021 contact op met
De Werklijn omdat er een leerling in het vijfde jaar, veel moeilijkheden ondervond tijdens zijn opleiding. De
leerkrachten schatten in dat het regulier onderwijs te hoog gegrepen was voor de jongen omwille van
mentale/psychologische/traumaproblemen. Aangezien de jongen nog schoolgaande was, konden we hem
niet opstarten. Ze waren op zoek naar een gepaste stage voor hem waar hij op eigen tempo kon werken en
bijleren. Vanuit De Werklijn hebben we informatie gegeven over het beschermde circuit en een lijst
opgesteld van de verschillende Nederlandstalige maatwerkbedrijven die in de buurt van Anderlecht zijn
gevestigd. Ze hebben die jongen aangemeld bij BW Pajottenland waar hij een succesvolle stage van twee
weken heeft gedaan. De jongen en ook de leerkrachten wensten dat hij zijn schooljaar afmaakte, maar
daarna door De Werklijn werd opgestart om hem toe te leiden naar het beschermde circuit. Ondertussen
werkt deze jongen in een maatwerkbedrijf.
Deeltijds onderwijs Don Bosco Halle: Aanmelding van een vroegtijdige schoolverlater door
leerlingenbegeleider. Samen met deze leerlingen werden de verschillende mogelijkheden bekeken en is hij
ondertussen gestart met een Brusselse jongerenproject
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4. Bekendmaking en netwerking
Bekendmaking blijft een belangrijk element als we ons met De Werklijn willen blijven profileren als dé belangrijkste
partner voor de begeleiding van Nederlandstalige werkzoekenden met een arbeidsbeperking in Brussel. Daarom
blijven we ons ieder jaar volop inzetten op onze bekendmaking. We merken dat partners ons hierdoor (opnieuw)
beter kennen, ons herkennen op vergaderingen of overlegmomenten en bovendien heeft het ook een positieve
invloed op het aantal aanmeldingen.
De collega’s van De Werklijn hebben opnieuw verschillende info- en bekendmakingsmomenten georganiseerd bij
(partner) organisaties. De Coronacrisis heeft natuurlijk wat aanpassingen gevraagd en deze momenten gingen
voornamelijk digitaal door. Voor de antenne van Actiris Anderlecht werden er 2 digitale sessie gegeven om onze
werking voor te stellen. De eerste was op 8/02/21 en een tweede op 30/09/21. Verder werd er op 9/06/21 een
infosessie gegeven aan de medewerkers van gemeente Jette. De infomoment met de BAZW die we vorig jaar hadden
moeten annuleren, hebben we dan digitaal kunnen laten doorgaan op 8/06/21. Deze zomer, op 20/08 zijn we ook
uitgenodigd geweest op de personeelsvergadering van Ligo Brusselleer. We kregen dan de hele voormiddag de tijd
om onze organisatie voor te stellen. Het was ook een moment voor de medewerkers van Ligo Brusselleer om hun
vragen te stellen rond onze doelgroep (//intervisiemomenten). Deze ging dan wel fysiek door.
Net als andere jaren gebeurde de bekendmaking ook voor een groot deel door middel van individuele contacten die
in 2021 vooral digitaal verliepen. We merken enerzijds dat nieuwe collega’s van partners contact opnemen om
kennis te maken met onze werking. Anderzijds is dit iets wat ook onze nieuwe medewerkers uitgebreid doen. Op die
manier blijven de warme contacten met partners behouden en worden eventuele doorverwijzingen kwalitatiever.
Bekendmaking gebeurt ook tijdens externe intervisie- of overlegmomenten en overlegplatforms waaraan we
deelnemen. Zoals elk jaar proberen we deze momenten zoveel mogelijk te benutten om onze kennis over het
werkveld te verruimen, te netwerken én onze eigen werking wat te promoten. We hebben het o.a. over De Zonale
Commissies (op 24/06 hebben we De Werklijn en ons project De Salto mogen toelichten), De Interzonale Commissies
(de Interzonale van 29/06/2021 ging over het thema arbeidsbeperking en er werd gevraagd aan De Werklijn om
samen met de GOB’s Emino en Vokans deze Interzonale te geven), Netwerk Anderlecht, Bruggen bouwen, BROGstuurgroep, Jump naar werk, SMES, Overlegplatform Geestelijke gezondheidszorg, subgroep “Werk” (OPGG), enz.
Verder werd er in 2021 een digitale partnertoer georganiseerd in samenwerking met Actiris, VDAB, Bruxelles
formation, Phare, RIZIV en De Werklijn bestemd voor de medewerkers van de mutualiteiten (adviserende artsen,
paramedische,…). De bedoeling van deze partnertoer was om de RIVIZ-conventie voor te stellen en de verschillende
partners die hier een rol in spelen te bespreken met hun aanbod. De Werklijn is geen officiële partner van de RIZIVconventie maar aangezien we hier toch een belangrijk rol hebben voor de Brusselse Nederlandstaligen werd ons
gevraagd om hieraan deel te nemen. De partnertoer werd gegeven op 18/05/21 en 4/06/21.
De jaarlijkse Opleidingsbeurs Brussel “Uw schakel naar werk”, die door Tracé Brussel in samenwerking met Actiris
en VDAB georganiseerd wordt, vond in 2021 digitaal plaats op 27 en 28 mei. Hier waren met De Werklijn ook
aanwezig met ons virtueel standje. Daarnaast werd er op 23/11/21 een fysieke jobbeurs georganiseerd specifiek
voor personen met een handicap door Brussel Stad. Hier waren zowel werkgevers als SPI-partners aanwezig
gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een handicap. De werklijn had hier een standje met de collega’s
van de GOB Emino Brussel. Verder zijn we ook jaarlijks aanwezig op de vrijwilligersmarkt van het Muntpunt. De
collega’s van De Werklijn kwamen samen met een paar cliënten op bezoek op 25/11/21.
Daarnaast werd er ons door de gemeente Anderlecht gevraagd om op 14/09/21 een standje te houden op hun
jaarmarkt. Samen met andere SPI-partners van Anderlecht hebben we een paar werkzoekenden doorverwezen
gekregen. De gemeente Anderlecht organiseerde eveneens een jobday voor jongeren op 22/09/21. De Werklijn was
hier ook aanwezig met een paar van onze cliënten die hiervoor in aanmerking kwamen.
Uiteindelijk hebben we ons ingeschreven voor de kijkstages “Bij een ander”, een initiatief van het kenniscentrum
WWZ. De Werklijn onthaalde een medewerker van Huis voor Gezondheid. Sofie een Inès gingen op bezoek bij
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Houba.
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5. Andere Activiteiten
Tot slot waren er nog enkele specifieke activiteiten, bezoeken en overlegmomenten:
-

19/01/21: voorstelling van de nieuwe SOCECO-maatregel voor BSD-partners door Actiris (Inès en Tiziana)
20/01/21: Webinar autisme op de werkvloer (Margot)
22/01/21: Brusano- eerstelijnspsychologen (Inès)
09/02/21: Webinar toegankelijk vrijwilligerswerk "vrijwilligerswerk voor mensen met een
migratieachtergrond: praktijkvoorbeelden" - Agentschap Integratie en Inburgering (Sofie)
02/03/21: Webinarreeks toegankelijk vrijwilligerswerk "hoe bereid je je organisatie voor op vrijwilligers met
een mirgatieachtergrond" - Agentschap Integratie en Inburgering (Sofie)
02/03/21: Workshop ‘werken in de zorg’ (gegeven door Tracé Brussel en Huis voor Gezondheid) (Inès)
08/03/21: Webinar 'omgaan met psychische problemen op de werkvloer' - Tracé Brussel (Sofie)
20/04/21: Uitleg over Vlaamse SE in Brussel door Katlijn Tanghe van VDAB (Margot en Tiziana)
27/04/21: Kennismaking met aanbod Ligo Brusseleer aangepast voor ons doelpubliek (hele team)
10/05/21: Webinar ‘opportunités d’emploi’ door Actiris (Inès)
20/05/21: webinar Krachtmolen (Margot)
05/07/21: Voorstelling project SORI door Inbrussel vzw (hele team)
09/07/21: Overleg met VDAB & Coca-Cola : Diversity & Inclusion (Margot)
08/09/21: Digitaal inclusieve wijk (toolbox presentatie) (Margot)
14/09/21: Trefdag van Coördinatie Brussel (Margot en Annie)
24/09/21: Kennismaking met Laure Bakker van CuSeHa project Kenniscentrum WWZ (Annie en Tiziana)
30/09/21: Dag van de trajectbegeleider georganiseerd door Tracé Brussel (Saarke)
06/10/21: Inclusiebeurs - HoGent (Saarke)
07/10/21: Onbeperkt Talent - VIVO (Saarke)
08/10/21: Kennismaking met Convivial (Margot en Jolien)
15/10/21: Kennismaking met Brusselse maatwerkbedrijf Manus vzw (Soufiane)
26/10/21: Infosessie Aviato 'werken op de luchthaven' (Sofie)
29/10/21: Intersectorale studiedag van Kenniscentrum WWZ ‘Het einde (van de zorgverlening) van een
begeleiding’ (Inès en Saarke)
09/11/21: Provinciaal partneroverleg 'Een arbeidsmarkt met toekomst' VDAB (Sofie)
21/11/21: Digitaal overleg netwerkmoment 'wegen naar de toekomst - schoolverlaters' (Sofie)
02/12/21: Digitale kennismaking met Passwerk (hele team)
07/12/21: Werkgroep Pool H van Actiris (Tiziana)
17/12/21: Studiedag ‘Wie beslist?’ - Gezin & Handicap (Saarke)
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II. SAMENWERKINGEN MET ANDERE ORGANISATIES
1. Partnershipovereenkomst met Actiris
Sinds januari 2017 loopt onze partnershipovereenkomst met Actiris voor de begeleiding van specifieke doelgroepen
(BSD). Deze werd initieel voorzien tot eind 2020 maar werd uitzonderlijk verlengd tot eind 2021. Het grootste verschil
met de vorige overeenkomsten is dat we onze cliënten naast een traject nu ook kunnen begeleiden in een
voortraject. Dit voortraject is bestemd voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt waarbij de
basisvoorwaarden om een job te vinden nog niet aanwezig zijn. Bij deze cliënten ligt de focus meer op sociale- en
zorgacties en arbeidsmatige immersieacties (zoals vrijwilligerswerk, stages, proefdagen,…). Daarnaast worden de
werkzoekenden gedurende het hele voortraject (max. 21 maanden en eventueel verlengbaar met voortraject 2 van
max. 18 maanden) vrijgesteld van controle door Actiris. Een goede maatregel voor mensen die onterecht op RVA
staan.
Net als andere jaren werken we hiervoor nog steeds via het NWP (Netwerk van Partners voor Werk). Via dit systeem
hebben we toegang tot de dossiers van de werkzoekenden, die bij Actiris ingeschreven zijn. Wij kunnen nog altijd
trajectgegevens inbrengen, eventuele wijzigingen in de situatie aanbrengen, enz. Wij worden verondersteld in het
dossier van de cliënt aan te duiden dat er een begeleiding door ons opgestart werd indien de betrokkene hiervoor
toestemming geeft. Aan de hand van deze registraties gaat Actiris na of wij op jaarbasis het vereiste aantal van 197
begeleidingen en voldoende positieve uitstroom gerealiseerd hebben, namelijk 80% voor de voortrajecten en 40%
voor de trajecten. Daarom moeten werkzoekenden die door ons begeleid willen worden ook als niet-werkende
werkzoekende ingeschreven (kunnen) worden bij Actiris. In de praktijk betekent dit dat o.a. werkzoekenden met een
ziekte-uitkering, werkende werkzoekenden of schoolgaande jongeren niet door De Werklijn begeleid kunnen
worden.
Er werden drie begeleidingscomités georganiseerd vanuit Actiris, samen met de Nederlandstalige en Franstalige
BSD-partners. Tijdens het eerste overleg van 12/01/2021 ging het over de stand van zaken bij de partners tijdens de
COVID-periode, de werkgroepen en termijnen rond de evaluatie van de maatregel BSD en de nieuwe Brusselse
SOCECO-maatregel. Vervolgens werd er op 23/03/2021 een specifieke begeleidingscomité georganiseerd rond het
nieuwe statuut van niet-toeleidbare werkzoekende1. Aangezien dit statuut toegekend wordt op basis van ICF, werd
de expertise en ervaring hiermee van CAD De Werklijn gevraagd i.h.k.v. een werkgroep om de rol van BSD-partners
te definiëren bij het toekennen van het statuut. In december 2020 hadden we dus deelgenomen aan verschillende
werkgroepen samen met een paar andere BSD-partners. Een fiche modus werd opgesteld voor alle partners en deze
werd vervolgens tijdens het begeleidingscomité van maart 2021 toegelicht aan de andere BSD-partners. Ten slotte
ging het laatste begeleidingscomité van 21/04/2021 over de vragen en verduidelijkingen rond de nieuwe Brusselse
SOCECO-maatregel.

2. Samenwerking met Tracé Brussel
Begin 2020 hebben we een samenwerking opgestart met Tracé Brussel om een structureel kader en financiering te
bekomen voor Brusselse arbeidsversterkingstrajecten (zie ook De Salto). Dit project werd gelanceerd naar aanleiding
van twee grote veranderingen/evoluties in het Brussels landschap van de SPI-sector. Het nieuwe federale statuut
van "niet-toeleidbare werkzoekende", dat een beschermingsstatuut bepaalt voor werkzoekenden met een MMPPSproblematiek is al een eerste aanzet geweest. Ten tweede bestaat er in Brussel een doelgroep van werkzoekenden
voor wie de huidige en klassieke socio-professionele beroepsinschakeling methodiek ontoereikend is. We ervaren
de nood aan een aanbod van arbeidstraining bestaande uit een combinatie van psychosociale & professionele
versterking met een arbeidsmatige immersie. Dit als voortraject om de kloof met de arbeidsmarkt te verkleinen. In
Brussel bestaat er geen structureel kader of subsidiëring voor dit specifiek aanbod. Om deze redenen hebben we
deze werkgroep opgericht en hopen we daar verandering in te brengen. Dit project startte bottom-up. We gingen
ten rade bij zowel Nederlandstalige als Franstalige organisaties 2 die direct of indirect rond tewerkstelling bezig zijn
in Brussel om hun praktijkervaring af te toetsen en vernamen over de taalgrenzen heen gemeenschappelijke noden
1

Sinds 1 juli 2019 bestaat het nieuwe statuut van "niet -toeleidbare werkzoekende", gericht op deze MMPPS -doelgroep die omwille van hun
problematiek niet in staat is om bezoldigd normaal of aangepast werk uit te oefenen. Het statuut van “niet -toeleidbare we rkzoekende”
wordt toegekend voor een periode van twee jaar en is hernieuwbaar met een nieuwe evaluatie door de screeningstool ICF.
2

Partners die gecontacteerd werden: Werkburo BHV, Hubbie, Emino, Atelier Groot Eiland, GOB Brailleliga, Maks, JES, Actiris – dienst
Partnerships en de dienst Sociale Consultatie, Infosourds, Ligue Braille, La Braise, Le point de Riz, Bataclan, Les petits riens, La maison des Pilifs,
Fébrap, Phare, Pag-Asa, Mission Locale van Brussel stad, Le Gué, TWI, OPGG, GTB, Kenniscentrum.
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en interesses. De bestaande literatuur over gelijkaardige Belgische en internationale projecten heeft ons geholpen
de methodiek te verfijnen en verbeteren. Vervolgens hebben we een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de
begeleiding van een doelgroep heel ver verwijderd van de arbeidsmarkt (zie methodiek van De Salto). Nieuwe
samenwerkingen werden dankzij dit project ook gestart. Aan de hand van deze nota willen we een concreet voorstel
doen naar het Brusselse beleid, specifiek naar Actiris en het kabinet van Minister Clerfayt.
In 2021 hebben we dus verder gewerkt aan deze nota en op 10/03/2021 hebben we deze ook toegelicht aan Actiris.
Ze vonden het een heel goede nota en initiatief. Ze hebben ons ook zeer constructieve feedback gegeven waarmee
we dan verder aan de slag zijn gegaan om de nota te verfijnen en te finaliseren. Eind december 2021 werd deze naar
de directie van Actiris en VDAB verstuurd met de vraag voor een overleg. Dit overleg met de directie van Actiris zal
plaatsvinden begin 2022.
Daarnaast neemt CAD De Werklijn ook altijd deel aan de Interzonale vergaderingen en de Zonale Commissies van
Tracé Brussel, die de Nederlandstalige opleidings- en tewerkstellingspartners in Brussel coördineert.
De Werklijn werkt ook samen met de Lokale Werkwinkel(s) in Brussel. Deze samenwerking houdt vooral wederzijdse
doorverwijzing en overleg in. Sinds eind 2008 ontving De Werklijn één halve dag per week cliënten in de Lokale
Werkwinkel Zuid in de Birminghamstraat in Anderlecht. Aangezien in 2017 heel wat Brusselse tewerkstellings- en
opleidingsdiensten (Actiris, Tracé Brussel, VDAB, Bruxelles Formation) gecentraliseerd werden in de Astrotoren in
Sint-Joost-ten-Node, beslisten we vanaf januari 2018 onze permanentiemomenten ook naar deze locatie te
verplaatsen. We zitten er nu elke dinsdagvoormiddag (met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie) en merken
een positieve evolutie in het aantal aanmeldingen. Enerzijds omdat de Astrotoren een drukbezochte locatie is voor
werkzoekenden. Anderzijds omdat er ook meer contact is tussen ons en de verschillende partners wat de
bekendmaking en samenwerking bevordert. Deze fysieke permanenties zijn dan uitzonderlijk ook niet kunnen
doorgaan tijdens de COVID-periode omdat de werkwinkel in de Astrotoren alleen op afspraak werkte.

3. Samenwerking met de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en
bemiddelingsdiensten (GOB) Emino en Vokans
In Brussel zijn er twee erkende GOB’s: Emino en Vokans. De toeleidingen van Brusselse werkzoekenden naar de
GOB’s gebeurt uitsluitend door de Werklijn. Wij hebben de opdracht om de mensen te “screenen”, hun dossier
administratief in orde te brengen (zowel hun algemene gegevens zoals een VDAB-dossier aanmaken als hun
medische gegevens) en de doorverwijzing in orde brengen. Verder blijven we ook de contactpersoon voor de GOB
en de cliënt. De trajectbegeleiders blijven het traject van de cliënt vanop afstand dus verder opvolgen.

4. Samenwerking met VDAB, Team TOM 3 en GTB Vlaanderen
In functie van de aanvraag van de Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM) voor personen
met een arbeidshandicap is De werklijn sinds augustus 2016 erkend als indiceringsconsulent ICF. Elke nieuwe collega
die bij ons start, dient zich hierin dan ook op te leiden en de nodige examens af te leggen.
Op 1 januari 2019 vernamen we heel slecht nieuws, namelijk het wegvallen van de Vlaamse Ondersteuningspremie
(VOP) voor Brusselaars met een arbeidsbeperking. Deze plotse aankondiging heeft voor veel onzekerheid,
onrechtvaardigheid en discriminatie gezorgd bij/voor onze cliënten. De Brusselse werkzoekenden werden aan hun
lot overgelaten met de boodschap zich te richten naar de andere gewestelijke (vb. Actiris) of gemeenschapsinstanties (vb. Phare). Samen met andere Brusselse partnerorganisatie hebben we verschillende acties ondernomen:
overlegmomenten met VDAB en Actiris, contact met de pers, opstellen van adviesnota’s gericht aan de verschillende
regeringen samen met Tracé Brussel,… Dankzij onze adviezen is de volgende passage opgenomen in het Brusselse
regeerakkoord: “Als vervanging van de inschakelingspremie van de COCOF en naar het voorbeeld van de
ondersteuningspremie in het Vlaams Gewest gaat de Regering ten gunste van werkgevers een specifieke
ondersteuningspremie in het leven roepen voor werknemers met een beperking”. De Economische en Sociale Raad
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu BRUPARTNERS, heeft de opdracht gekregen om de verschillende
instanties (Actiris, Phare, vakbonden,) en experten te bevragen om samen een mogelijk alternatief uit te werken. Er

3 Team Tewerkstelling Ondersteunende Maatregelen
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werd aan CAD De werklijn gevraagd om hier in 2020 verder aan mee te werken. In dat kader hebben we
deelgenomen aan verschillende overlegmomenten. Hierbij de link van het initiatiefadvies:
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2021/a-2021-013brupartners/view
Tot op heden is er nog altijd geen alternatief aan de VOP voor Nederlandstalige Brusselaars… De Werklijn blijft dit
opvolgen en maakt van elke overleg met Actiris of betrokken partners de gelegenheid om dit nog prioritair op de
agenda’s te stellen.
CAD neemt ook deel aan het POWA, Partnerschaps Overleg Werkzoekenden met een Arbeidshandicap. De
vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. VDAB, GTB, GOB, RIZIV, Groep Maatwerk, SST,… De inbreng
van de gebruikers via Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, is een belangrijk principe. De thema’s die aan bod
komen hebben allemaal te maken met tewerkstelling voor personen met een (arbeids)handicap. De overleggroep
komt een viertal keer per jaar samen. De thematieken die in 2021 aan bod zijn gekomen waren: re-integratie,
voorstelling van het rapport "Arbeidshandicap en werkbaar werk bij werknemers", toelichting bij het rapport
"Personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. Hefbomen voor een hogere werkzaamheidsgraad",
Europese blik op werkzaamheid en ICF.

5. Samenwerking met RIZIV
Voor personen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest is het
niet mogelijk om beroep te doen op het “klassieke” SPI-aanbod. Een aantal van deze personen wensen wel een
eerste stap richting re-integratie te zetten. Hiervoor bestaat de RIVIZ-conventie. De procedures, financiering en
samenwerkingen binnen deze conventie verschilt binnen de 3 gewesten. In Brussel bestaat deze conventie sinds
2013 onder de vorm van een samenwerking tussen RIZIV, mutualiteiten, Actiris, VDAB, Bruxelles formation en de
PHARE. De Werklijn is nog geen partner van de conventie, maar de onderhandelingen om hierin opgenomen te
worden, duurt al een paar jaren. De complexe financiering (niet forfaitair) van de Brusselse RIZIV-conventie, maakt
dat dit niet eenvoudig te onderhandelen is. De Werklijn is wel een belangrijke partner en wordt door Actiris ook
beschouwd als de Nederlandstalige tegenhanger van de PHARE voor wat betreft het aanvragen van Bijzondere
Tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor Nederlandstalige Brusselaars. Om deze redenen worden wij ook
altijd betrokken bij de overleggen tussen de verschillende partners van de conventie sinds enkele jaren.
In 2021 werd er een digitale partnertoer georganiseerd in samenwerking met Actiris, VDAB, Bruxelles formation,
Phare, RIZIV en De Werklijn bestemd voor de medewerkers van de mutualiteiten (adviserende artsen,
paramedische,…). De bedoeling van deze partnertoer was om de RIVIZ-conventie goed voor te stellen en de
verschillende partners die hier een rol in spelen voor te stellen met hun aanbod. Deze partnertoer heeft veel
voorbereidingswerk gevraagd van alle partners en werd gegeven op 18/05/21 en 4/06/21. Samen met de partners
waren we dan overeengekomen om in 2022 nog een paar gelijksoortige overleggen te organiseren.

6. Samenwerking zorgpartners
Aangezien De Werklijn in zijn begeleiding vertrekt vanuit een integrale benadering, groeide de nood om onze
cliënten ook ondersteuning te kunnen bieden bij moeilijkheden op andere levensdomeinen. Hiervoor kunnen we
sinds enkele jaren rekenen op RTH-ondersteuning vanuit VAPH-partners. RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) is
een erkende begeleidingsvorm voor personen met een (vermoeden van) handicap, die (nog) niet door het VAPH
erkend is. Mogelijke acties kunnen zijn: een begeleiding opstarten in afwachting van een erkenning
begeleid/beschermd wonen, een professioneel netwerk uitbouwen rond de cliënt en zogenaamde “punctuele”
acties (bijvoorbeeld aanmelden bij of het zoeken naar een (huis)arts, andere dienst of administratieve
ondersteuning). Hiervoor doen we beroep op VAPH-partners zoals MPC Sint-Franciscus, Begeleid Wonen Brussel,
De Lork,… Ook De Boei kan een aantal (beperkte) RTH-begeleidingen opnemen.
Vanuit de Werklijn nemen we sinds 2019 ook deel aan de BROG-stuurgroep. Vermits we veel beroep doen op VAPHvergunde werkingen tijdens onze begeleidingen is het voor ons heel belangrijk om samen met deze partners te
kunnen nadenken, uitwisselen en het Vlaams beleid personen met een handicap (in Brussel) op te volgen.
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III. ZICHT OP HET DOELPUBLIEK
2021 was nog altijd een bijzonder jaar door de COVID-crisis en de gevolgen hiervan waren nog steeds tastbaar op
onze werking. We kregen minder aanmeldingen dan de voorbije ‘normale’ jaren. De gesprekken konden niet altijd
doorgaan omwille van achtereenvolgende quarantaines en isolaties-periodes… Het opstarten van nieuwe
begeleidingen was ook niet altijd vanzelfsprekend aangezien de doorstroommogelijkheden voor de lopende
begeleidingen heel beperkt waren. Daarnaast worden we ook geconfronteerd met steeds langere wachtlijsten bij
onze zorg- en welzijnspartners. Hierdoor zijn we genoodzaakt deze zorgvragen zelf te moeten opnemen als we willen
dat een traject een kans op slagen heeft. Met als gevolg dat een begeleiding veel meer tijd in beslag neemt dan
gewoonlijk en dat we deze ook minder snel kunnen afsluiten.
Maar ondanks al deze moeilijkheden en drempels waarmee onze cliënten geconfronteerd waren, hebben we toch
veel mensen vooruit kunnen helpen! Zo hebben we intakegesprekken (digitaal of fysiek) gehad met 135
werkzoekenden. Langdurige begeleidingen werden opgestart met 66 cliënten en met de overige werkzoekenden
hebben we nog geen traject opgestart. 22 hiervan staan nog op onze wachtlijst en met de overige 47 zal er geen
begeleiding opgestart worden. De redenen waarom sommige werkzoekenden uiteindelijk niet in begeleiding komen,
zijn divers. Sommigen haken af na één of twee gesprekken of zijn nog niet klaar voor een traject naar werk. Zij
moeten bijvoorbeeld nog een taalcursus volgen om een basisniveau te hebben in een van de landstalen, hun
verblijfsvergunning nog in orde brengen,… Zij worden dan eerst doorverwezen naar de juiste dienst en zodra hun
situatie in orde komt, kan de begeleiding bij De Werklijn starten. Anderen worden na het eerste gesprek
doorverwezen naar een andere dienst die hen beter kan begeleiden (Franstalig circuit, Lokale Werkwinkel, GTB,…).
Verder hebben we ook nog 139 werkzoekenden begeleid uit de vorige jaren. Het totaal aantal begeleidingen voor
2021 komt dus op 205.
Aantal begeleidingen van de voorbije
jaren

Aantal opgestarte begeleidingen in
2021

139

Totaal aantal begeleidingen in
2021

205

66

Het aantal nieuwe begeleidingen, dat voor Actiris opgestart moest worden (197), hebben we niet kunnen behalen.
Door de uitzonderlijke omstandigheden had Actiris aangekondigd om de realisatiedoelstellingen voor het hele jaar
2021 te neutraliseren. Actiris gaat dus geen rekening houden met de realisatie-indicator. We hebben wel alles
gedaan om onze cliënten kwaliteitsvol te blijven begeleiden in deze bijzondere tijden, maar ook om een duurzame
doorstroom te garanderen. Zo werden er in totaal 145 begeleidingen gevaloriseerd voor Actiris. De reden dat dit
cijfer lager ligt dan het totaal aantal effectieve begeleidingen is te wijten aan het feit dat we sommige cliënten niet
kunnen registreren in NWP (database van Actiris) omwille van diverse redenen. Sommige cliënten staan op
mutualiteit/RIZIV, anderen zijn nog aan het werk maar zoeken een andere job in het beschermde circuit, bepaalde
cliënten zijn ook ingeschreven onder een specifiek statuut,… Al deze administratieve drempels zorgen ervoor dat we
deze cliënten niet kunnen laten valoriseren, maar aangezien er geen andere dienst bestaat in Brussel om deze
personen verder te helpen, zijn we geneigd om dit op te nemen.
Hieronder geven we een beeld van de 205 cliënten die we begeleid hebben.

Grafiek 1: Verhouding man/vrouw
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Zoals af te lezen uit grafiek 1 werden er in 2021 meer mannen (121) dan vrouwen (84) begeleid. Deze verhouding
vinden we ieder jaar opnieuw.
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Grafiek 2: Leeftijd
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Er werden meer oudere werkzoekenden aangemeld. De contacten met BuSO-scholen zorgen ervoor dat
schoolverlaters iets makkelijker de weg vinden naar onze dienst. Het blijft echter een uitdaging om deze jongeren
van de schoolbanken tot bij De Werklijn te krijgen en een warme overdracht te organiseren. Een groot deel van ons
doelpubliek heeft een fysieke beperking (zie grafiek 3 en 4) die zich vaak op middelbare leeftijd (tussen 40 en 60
jaar) manifesteert. Vandaar dat er een groot deel van ons doelpubliek ouder is dan 45 jaar.

Grafiek 3: Aard van handicap
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In 2021 werden er meer werkzoekenden met een verstandelijke beperking aangemeld (zie grafiek 3). De combinatie
van een verstandelijke beperking met fysieke of psychische problemen zorgt ervoor dat de kansen op werk ernstig
bemoeilijkt worden. Een veel voorkomende situatie is die van een werkzoekende, die geen fysiek zwaar werk meer
kan doen, maar ook niet over de intellectuele vaardigheden beschikt om zich te herscholen naar een beroep als
bediende. Dit laatste is sowieso al niet evident omwille van de hoge bediende-profielen die in het Brussels Gewest
gevraagd worden. Een steeds toenemend deel van onze cliënten heeft een psychische beperking. Dit is een zeer
moeilijke doelgroep waar we vaak op verschillende levensdomeinen moeten ingrijpen. Bovendien kunnen we voor
deze cliënten geen beroep doen op VAPH-diensten zoals bijvoorbeeld RTH om ons in bepaalde acties te
ondersteunen aangezien het VAPH een psychische beperking niet erkent als handicap.
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Grafiek 4: Aard van handicap
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Als we grafiek 4 van dichterbij bekijken, zien we dat er 3 grote groepen van problematieken zijn. Zo heeft bijna de
helft van ons doelpubliek een fysieke beperking of een combinatie van een fysieke beperking met een andere
beperking (38%). Een tweede grote groep zijn de mensen met een psychische beperking (18%) en uiteindelijk is er
een groot deel van de werkzoekenden met een verstandelijke beperking of met leermoeilijkheden (24%).
Bij een paar aanmeldingen is de aard van de handicap bij de start van de trajectbegeleiding nog niet duidelijk. Dit
komt omdat doorverwijzende instanties wel ervaren dat hun cliënt/cursist/… een beperking heeft, maar dit niet
altijd duidelijk kunnen benoemen. Bij 12 werkzoekenden was de aard van de beperking eind december nog niet
duidelijk (zie grafiek 3). Bij cliënten van allochtone origine speelt het taalprobleem ook mee. Het is dan ook niet altijd
evident om uit te maken of het effectief over een beperkte leerbaarheid gaat.
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Grafiek 5: Woonplaats
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Het is duidelijk dat werkzoekenden uit het hele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hun weg vinden naar De Werklijn.
De meeste aanmeldingen komen uit Anderlecht zelf, Brussel-Stad, Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek (zie grafiek
5). Dit is vooral te wijten aan de hoge (hoogste) werkloosheidsgraad in deze gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Grafiek 6: Nationaliteit
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De meeste werkzoekenden hebben de Belgische nationaliteit. De meerderheid daarvan heeft een
migratieachtergrond. Deze groep heeft ook vaak in het land van herkomst gestudeerd. In de groep van
werkzoekenden uit de Europese Unie zijn er 7 verschillende nationaliteiten. In de groep van buiten de Europese Unie
waren er 36 verschillende nationaliteiten.
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Grafiek 7: Studieniveau
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Het is duidelijk dat de meerderheid van onze cliënten laaggeschoold is. De grootste groep heeft in het buitenland
schoolgelopen. Deze werkzoekenden zijn meestal ook niet lang naar school geweest. En wie een hogere opleiding
gevolgd heeft, slaagt er zeer moeilijk in om het in het thuisland behaalde diploma te laten gelijkschakelen. Een
andere grote groep is die van de cliënten die buitengewoon secundair onderwijs gevolgd hebben.

Grafiek 8: Inactiviteitsduur
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Werkzoekenden met een inactiviteit van vijf jaar of tien jaar en meer is al lang geen uitzondering meer. Het spreekt
voor zich dat het traject naar werk er hierdoor niet makkelijker op wordt. De samenwerking met de BuSO-scholen
zorgt ervoor dat schoolverlaters sneller aangemeld worden. We merken ook dat aanmeldingen soms rechtstreeks
vanuit de school gebeuren, omdat de leerling in kwestie problemen heeft met de studie.
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Grafiek 9: Doorverwijzende instantie

Doorverwijzende instanties
35
29

23
13

22

19

20
11

10

11
3

5

1

3

Aanmeldingen komen vooral via onze SPI-partners. Cliënten die al in begeleiding geweest zijn, nemen relatief
gemakkelijk terug contact op. Andere diensten uit de sociale sector zoals CAW bijvoorbeeld verwijzen snel door naar
ons. Ook organisaties uit de sector welzijn en de zorgpartners verwijzen vlot door.

Grafiek 10: Statuut 4
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De meeste cliënten hebben een werkloosheidsuitkering, een uitkering van het OCMW of geen uitkering.
Werkzoekenden zonder inkomen zijn ten laste van hun partner/ouders en/of kunnen geen recht op een
werkloosheidsuitkering laten gelden (bijvoorbeeld een werkzoekende die opleidingsvorm 2 gevolgd heeft in het
BuSO).

4

Het gaat over het statuut op het moment van de aanmelding. In de loop van het traject kan dit veranderen
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Grafiek 11: Resultaat op 31/1
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Resultaten:
Eind 2021 waren 36 cliënten aan het werk, 20 op de reguliere arbeidsmarkt, 8 in de Brusselse sociale economie
(SOCECO, DSP en Art.60) en 13 in een maatwerkbedrijf. De meeste werkzoekenden worden ook nog begeleid na hun
tewerkstelling. Het gaat voornamelijk over administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld een werknemer die op onze
dienst beroep doet om ondersteuningsmaatregelen aan te vragen.
Voor 96 werkzoekenden hebben we voorlopig geen eindresultaat behaald, maar we blijven zoeken naar een
duurzame oplossing. Zo zijn er hiervan al 3 gestart met vrijwilligerswerk als tussenstap naar een betaalde job, 15
hebben een beroepsverkennende stage gelopen om kennis te maken met de beoogde job en 3 volgen een korte
opleiding (<20u/week). Verder hebben we voor 7 cliënten al rechten aangevraagd (via bijvoorbeeld ICF) om in een
maatwerkbedrijf te mogen werken en voor 6 cliënten werd er een zorgnetwerk gecreëerd ter ondersteuning van
ons traject. Bij de overige 62 is het nog niet duidelijk in welke richting het traject zal gaan.
13 cliënten volgden een opleiding of stonden op het punt om hiermee te starten. 11 personen volgden een opleiding
van >20u/week, 1 volgde een taalcursus en 1 cliënt begon met een Stage First.
Verder zijn er 8 personen bezig in een arbeidszorgproject. Hierbij behoren ook de cliënten die de jaren voorheen
gestart waren, maar die we blijven begeleiden en ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld 5 cliënten die we reeds
enkele jaren opvolgen in arbeidszorg.
Uiteindelijk zijn er 2 werkzoekenden gestart met vrijwilligerswerk waaronder 1 met PWA-werk. Voor deze
personen is dat vaak het hoogst haalbaar resultaat.
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IV. CONCLUSIES EN TOEKOMSTPLANNEN
Ook al was 2021 weer een heel bijzonder en uitzonderlijk pandemiejaar, zou ik alle collega’s van de Werklijn willen
bedanken voor hun gedrevenheid en dagelijkse motivatie. Het was zeker niet gemakkelijk, maar ze zijn blijven hun
best doen om onze cliënten de beste ondersteuning te bieden en onze werking draaiende te houden. Ze hebben het
nooit opgegeven en dit maakt dat we toch heel mooie resultaten hebben kunnen behalen en dat we de
levenskwaliteit van een aantal cliënten hebben kunnen verbeteren.
Daarnaast mochten we dit jaar ook 2 nieuwe collega’s verwelkomen. Het was voor hen zeker niet makkelijk om te
starten in deze omstandigheden, maar ze hebben dit ook uitstekend gedaan en we zijn heel blij dat Saarke en Kaat
nu deel uitmaken van ons schitterend team!
We kijken nu uit naar 2022. Hopelijk wordt het weer een iets “normaler” jaar en worden er nieuwe opportuniteiten
gecreëerd voor onze doelgroep.
We hebben bij De Werklijn veel toekomstplannen, maar deze zijn vooral lange termijnperspectieven. Zo gaan we
verder inzetten op ons project De Salto. Het is een jarenlange ambitie van De Werklijn om een eigen
arbeidsimmersie-aanbod te creëren voor onze doelgroep. We zijn hierin geslaagd en goed mee gestart. We hopen
dit te kunnen uitbreiden en structureel te verankeren in onze werking. Dit zal dus veel werk van ons vragen in 2022
en de komende jaren.
Daarnaast hebben wij als enige Nederlandstalige Brusselse tewerkstellingspartner voor personen met een
arbeidsbeperking de verantwoordelijkheid om erover te waken dat er voor onze doelgroep een compensatie komt
voor de VOP. Hiervoor gaan we dus alles blijven opvolgen en de bevoegde instanties sensibiliseren over de noodzaak
van deze compensatie.
Verder willen we ons ook inzetten op het creëren van nieuwe uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep door
het sensibiliseren van werkgevers. De gevolgen van de pandemie zijn op de arbeidsmarkt meer dan ooit tastbaar
voor onze doelgroep. Hier willen we zeker ook ons steentje bijdragen om daar verandering in te brengen.

Ten slotte, blijven we zeker doen wat we het beste doen namelijk mensen vooruit helpen in het leven.
Maar vooral we gaan dit met volle enthousiasme blijven verder doen!
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BIJLAGE: LIJST AFKORTINGEN
AMA

ArbeidsMatige Activiteiten

AV:

Algemene Vergadering

AAZW:

Atelier Actief Zoeken naar Werk

BBRoW:

Brusselse Bond voor Recht op Wonen

BHG:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BIKA

Brusselse intervisie kinderen en adolescenten

BNCTO:

Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding

BON:

Brussels Onthaal Nieuwkomers

BraP:

Brussels aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap

BROG:

Brussels Regionaal Overleg Gehandicapten

BTOM:

Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregel

BuSO:

Buitengewoon Secundair Onderwijs

BW:

Beschutte Werkplaats

BWR:

Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad

CAD:

Centrum Ambulante Diensten

CAW:

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

CGGZ:

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

CLB:

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

COCOF:

Commission communautaire française

COCOM:

Commission communautaire commune

COO:

Coördinatoren Overleg

CRZ:

Centrale Registratie Zorgvragen

CVO:

Centrum Volwassenen Onderwijs

CVS:

CliëntVolgSysteem

DAH

Dienst Arbeidshandicapspecialisatie

DIO

Dienst inclusieve ondersteuning

DOP:

Dienst Ondersteunings Plan

DSP:

Doorstromingsprogramma

DIO:

Dienst Inclusieve Ondersteuning

EFQM

European Foun dation Quality Model

ESF:

Europees Sociaal Fonds

FAM:

Flexibel Aanbod Meerderjarigen

FCB:

Federatie Consultatiebureaus

FEBRAP:

Fédération Bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté

FODSZ:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
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FeGOB:

Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling

FTE:

Full-time equivalent

GA:

Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst

GeCo:

Gesubsidieerd Contractueel

GGC:

Gemeenschappelijke Gemeenschaps commissie

GOB:

Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling

GTB:

Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst

HUB:

Hogeschool Universiteit Brussel

IDO:

Individuele DienstverleningsOvereenkomst

IKZ:

Interne KwaliteitsZorg

IPL:

Insertion par Logement

IMB:

Individuele Materiële bijstand

JES:

Jeugd en Stad

LBB:

Loopbaan Begeleiding

MAKS:

Media Actie Kureghem Stad

MPC:

Medisch Pedagogisch Centrum

MPI:

Medisch Pedagogisch Instituut

NEC:

Normaal economisch circuit

NT2

Nederlands voor Anderstaligen

NWP:

Netwerk van Werkgelegenheidsplatformen

OCMW:

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

PAB:

Persoonlijk Assistentie Budget

PEC:

Provinciale Evaluatiecommissie

PVF:

Persoonsvolgende Financiering

PHARE:

Personne Handicapée Autonomie Recherchée (SBFPH)

Pm(a)h

Persoon met (arbeids)handicap

POM

Persoonsgerichte Ondersteuning op Maat

POWA:

Partnerschapsoverleg Werkzoekenden met een Arbeidshandicap

PSC:

Provinciaal samenwerkingscontract

PWA:

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

PWK:

Permanente Werkgroep Kansengroepen

RIZIV:

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

ROG:

Regionaal Overleg Gehandicapten (provinciaal)

RTH:

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

RVA:

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

SBFPH:

Service bruxellois francophone des personnes handicapées (nu PHARE)

SEN:

Steunpunt Expertise Netwerken

SF:

Sectorfacilitator

SMES:

Santé Mentale et Exclusion Social
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SPI:

Socioprofessionele integratie

STAP:

Sluitend Taalbeleid Anderstalige Personen met een arbeidshandicap

SW:

Sociale Werkplaats

TNW:

Tehuis niet-werkenden

TWI:

Tewerkstellinginsinitiatieven Kanunnik Triest

VAPH:

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

VDAB:

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VGC:

Vlaamse Gemeenschapscommissie

VIA:

Vlaamse Intersectorale akkoorden

VOP:

Vlaamse Ondersteuningspremie

VTO:

Vorming – Training – Opleiding

VWV:

Vlaams Welzijnsverbond

W2:

Welzijn en Werk

WOC:

Woon en Ondersteuningscentrum (Volwassenwerking Sint Franciscus)

ZIN:

Zorg in natura

ZZI:

Zorgzwaarte Instrument
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