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Woord vooraf
2016 is voorbijgevlogen. EVA vzw is blij u een
samenvatting van alle acties en realisaties
in 2016 te mogen aanbieden. Er is veel werk
verzet in 2016 en daar zijn we trots op.

een burgerinitiatief faciliteert. Eind december
startten 10 enthousiaste mensen de opleiding
‘Cultuursensitieve Zorg Ambassadeur’; een
samenwerking van EVA vzw met de reguliere
thuiszorgdiensten, VUB- Educatiewetenschappen
en het Kenniscentrum Wonen Welzijn en zorg.

De werkmethode van EVA vzw is erg simpel:
diensten en initiatieven ontwikkelen die
inspelen op reële noden van buurtbewoners:
kinderopvang, een klusjesdienst, aangepaste
woon en zorginitiatieven… Het resultaat is telkens
weer een origineel concept. Het is als het weven
van een fijnmazig netwerk tussen mensen. Alles
draait om het respecteren en herkennen van hún
vragen en hún bezorgdheden en het onderkennen
van de buurtbewoners als experten van hun
omgeving. Dit mondt uit in de bewustwording van
de kracht en van de innovatie die ze zelf naar voor
brengen. EVA werkt op het micro niveau en bewijst
aan het macro niveau dat er veranderingen
in de klassieke aanpak mogelijk zijn.

En EVA vzw kon 4 nieuwe, enthousiaste
bestuurders verwelkomen. Al deze realisaties en
meer, komen uitgebreid aan bod in dit jaarverslag.
EVA vzw blijft inzetten op het ontwikkelen
van projecten die geconstrueerd worden
door de problemen én de oplossingen die
worden aangedragen door de bewoners van
volkswijken in Brussel. Dit proces van coconstructie wordt verder vormgegeven door de
verschillende partners actief in die wijken.
We willen in eerste instantie iedereen;
bewoners, partners en overheden, die ons
geïnspireerd, gesteund en vooral ook uitgedaagd
hebben om steeds verder te gaan, na te
denken en te creëren van harte bedanken.

Hoogtepunten zijn onder andere: de inhuldiging
van het spiksplinternieuw gerenoveerde gebouw
in de Plantenstraat dat door Maison Biloba
huis in gebruik genomen kon worden en het
project Entourage Noord dat ten einde liep in
2016. EVA vzw kreeg, dank zij het partnerschap
met Bral als promotor en CLTB, UCL- Saint
Louis en ULB, van InnovIris het fiat voor het
actieonderzoek van CitizenDEV, waarbij de
ontmoeting en de ondersteuning bewoners
die een gezamenlijk project willen realiseren
centraal staat. Het is de eerste keer dat EVA vzw

Dank je wel
EVA vzw
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Wat is EVA?
EVA staat voor de uitdaging om haar strategie te
herdenken, de leefbaarheid van de organisatie
op langere termijn veilig te stellen zodat zij haar
ontwikkelingswerk in Brusselse volksbuurten
binnen de steeds veranderende contexten kan
verder zetten. Dit houdt in dat er binnen EVA vzw
samen met de stafleden en bestuursleden een
veranderingsproces opgestart wordt die leidt tot
het herontwerpen van de EVA strategie én haar
know how rentabiliseert en haar impact vergroot.

EVA vzw bestaat ondertussen meer dan 20 jaar.
Bij de opstart was het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in volle ontwikkeling, er waren voldoende
tewerkstellingsstatuten die op hun beurt als
motor diende voor een groot aantal projecten
die werk-opleiding en zinvolle diensten voor de
buurt combineerde. Inussen is de context sterk
gewijzigd. Het ontwikkelingswerk van EVA is
in de eerste plaats innovatief en verloopt meer
en meer in samenwerking met andere actoren
en partners. De idee dat het ontwikkelingswerk
automatisch leidt naar een tewerkstellingsproject
is minder evident geworden meer bepaald omdat
de tewerkstellingsmiddelen zijn opgedroogd.

In de loop van 2016 werd hier volop aan gewerkt
en begin 2017 heeft EVA vzw haar visie en
missie aangepast aan deze nieuwe context.

De laatste jaren engageerde EVA vzw zich
daarenboven ook sterk in onderzoeksprojecten.
Het is duidelijk dat deze veranderende context
leidde tot verwarring en onduidelijkheid zowel
intern als naar de buitenwereld. Het herdefiniëren
van EVA vzw als organisatie werd een noodzaak.
Of anders gezegd: hoe ontwikkelen we de
ontwikkelingsorganisatie EVA naar een leefbaar,
duurzaam en duidelijk initiatief aangepast aan
de huidige context? In 2016 heeft EVA vzw via
het Venture Philantropy Fonds van de Koning
Boudewijnstichting de financiële mogelijkheid
gekregen om deze herdefiniëring te realiseren.

Vzw EVA
‘lokaal werk
maken van
een solidaire
economie’
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Fatou

Missie
Emmanuel
EVA is een sociale innovator; die in
Brussel voorbeeldprojecten realiseert
die innovatief inspelen op sociale noden,
die solidariteit in diversiteit in praktijk
brengen en die werk, inkomensverhoging
en ontplooiingsmogelijkheden genereren:

##binnen de specifieke context van volksbuurten;

Geralda

##steunend op het aanwezige sociaal kapitaal

Linda

##door middel van co-creatie
##met uitgesproken aandacht
voor gender en diversiteit

Luc

##en acties op vlak van innovatie in
opvattingen over werk en werkorganisatie
EVA onderneemt collectief en wil systemische
impact genereren. Zij bouwt een netwerk
uit en inspireert andere actoren. EVA
valoriseert de opgebouwde kennis en
ervaring en draagt deze actief uit, zowel
binnen als buiten haar netwerk.

Simon
Katrien
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Ontwikkelingsstructuur EVA vzw
Medewerkers 2016

Wat deed EVA
in 2016?
EVA vzw gaf in 2016 onderdak aan
de ontwikkelingsstructuur
en aan het Bricoteam.
De ontwikkelingsstructuur
zette haar beste beentje voor
voor de Liedtssite, Entourage
Noord, Cultuursensitieve
Zorgambassadeur en
de ontwikkeling van de
Baobab. Zij gaf de nodige
ondersteuning aan de verdere
ontwikkeling van het Maison
BILOBA Huis en stelde haar
knowhow ter beschikking
van het intergenerationeel
woonproject “Solidiare
Mug” in de Anneessenswijk
Het Bricoteam functioneerde meer
en meer als een zelfstandige entiteit
binnen de EVA structuur.
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EVA - Ontwikkelstructuur
Het actieonderzoek ‘Entourâge Noord’ en de ontwikkeling
van een intergenerationeel
woonmodel, de Liedtssite
In In 2016 werd het actieonderzoek Entourâge Noord afgerond na 3 jaar. EVA vzw leidde
dit actieonderzoek met als centrale vragen:
Welke alternatieven zijn er voor kwetsbare
ouderen in Brussel, naast thuis blijven wonen
ondanks alle ongemakken of verhuizen naar
een woonzorgcentrum? En hoe moet die zorg
georganiseerd worden om hen in die nieuwe
woonsituaties te ondersteunen? Het onderzoek
werd gevoerd in laag Schaarbeek en een deel
van Sint-Joost-ten-Node, de buurt nabij het
Noordstation. Vandaar de naam Entour-âge Noord.
De problemen en oplossingen werden
aangedragen door bewoners van de wijk. Het
proces van co-constructie werd in gang gezet
door verschillende lokale partners en steunt
op de ervaring die EVA vzw opbouwde bij de
ontwikkeling van het Maison BILOBA huis.
Het project werkte kleinschalige woonmodellen
uit voor ouderen en koppelde daaraan
nieuwe vormen van zorgarbeid. Het proces
en de resultaten werden beschreven in
het wetenschappelijk rapport “Entour-âge
Noord. Inspirerend en innovatief wonen en
werken”. De resultaten van dit onderzoek
werden verspreid in de lente van 2017.
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(opbrengst van een vaak moeilijk leven)

Eén van de luiken van dit actieonderzoek
was het bedenken van een intergenerationeel
woonmodel, gekoppeld aan het lokaal
dienstencentrum Aksent en verankerd in de
Community Land Trust Brussel (CLTB).

##Niet-begeleide minderjarigen die ondertussen
volwassen zijn geworden, en die een weg
zoeken om autonoom te kunnen leven.
EVA en haar partners hebben een juridisch,
financieel en fiscaal model uitgewerkt en
gevalideerd dat beantwoord aan de geschetste
realiteiten en dat het project mogelijk maakt:

De ‘Community Land Trust’ beschouwt de grond
als gemeengoed, te vrijwaren van speculatie en
te beheren door de gemeenschap en in functie
van haar welzijn. De CLTB waakt er tevens
over dat de gebouwen altijd toegankelijk zullen
blijven voor gezinnen met een laag inkomen.

##De woningen voor senioren zullen eigendom
zijn van de CLTB die een levenslang gebruiksen woonrecht verleent in ruil voor een lening
die hen integraal zal worden teruggegeven
bij vertrek of aan de erfgenamen.

Aksent is een zelfstandige vereniging,
destijds door EVA ontwikkeld, met een
lokaal dienstencentrum en een aanvullende
thuiszorgdienst. Het gebouw waarin de organisatie
huist, is te groot en was aan renovatie toe. Zo
groeide het plan om de delen van het gebouw
dat niet zou benut worden door het Lokaal
Dienstencentrum te renoveren tot appartementen
voor ouderen, die dan ook makkelijk van de
diensten en de ruimte van Aksent gebruik kunnen
maken. (Liedtsstraat 27-29, 1030 Brussel)

##De woningen voor alleenstaande jongeren zullen
verhuurd worden via het sociale huurkantoor
Baita. De organisatie Minor n’Dako garandeert
de begeleiding van de jonge bewoners.
EVA vzw is eind 2016 geslaagd in het ontwikkelen
van dit model van deze intergenerationele
woonvorm, de implementatie en realisatie
ervan ligt in de handen van de partners van
dit project. Dit model is zeker toepasbaar op
andere plaatsen en in andere settings.

Het actieonderzoek ‘Entour-âge Noord’ heeft
dit initieel project weten te verrijken en een
model werd ontwikkeld dat juridisch, fiscaal en
financieel logisch in mekaar zit en waarbij de
ouderen ook gedeeltelijk financieel in bijdragen.

Financiers: Innoviris, VGC-stedelijke
innovatieve netwerken

De potentiële bewoners zijn:

Partners: Community Land Trust Brussel, Aksent,
Genderatwork, Maison BILOBA Huis, Triodos Bank,
Kenniscentrum WWZ, VUB – Agogische wetenschappen.

##Ouderen die eigenaar zijn van een woning die
niet langer is aangepast aan hun mobiliteit,
of toe is aan renovatie is maar zonder de
middelen om die te renoveren, maar die wel
bereid zijn hun woning te verkopen om beter te
wonen, zonder hun kapitaal te zien verdwijnen,
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Ervaringsdeskundigen in
de zorg wijzen mee de weg
naar cultuur-sensitieve zorg
In 2016 ontwikkelde EVA een innovatief
wijkzorgmodel voor de thuiszorg op
maat van een kwetsbare buurt.
De Vlaamse thuiszorg is slechts op zeventien
procent van haar capaciteit aanwezig in Brussel,
vooral in de kansrijke buurten. De thuiszorg
geraakt niet tot bij de kwetsbare senioren
en slechts vijf procent van de thuiszorguren
worden gepresteerd bij mensen van een andere
herkomst. Wel zijn er in de kwetsbare buurten
veel mensen met ervaring in de mantelzorg en
met capaciteiten en zin om in de zorgsector te
werken. Het idee groeide om hen op te leiden
tot een nieuwe functie waar ze mee op zoek
gaan naar senioren in de Brusselse buurten die
zorg nodig hebben, hun oor bij hen te luisteren
leggen en de link vormen naar thuiszorgdiensten.
Daarnaast zouden zij verzorgenden ook kunnen
ondersteunen in deze superdiverse context. De
cultuur-sensitieve zorgambassadeur was geboren.
Diepte-onderzoek
De voorbereiding van dit project gebeurde in het
voorjaar van 2016 met een Service Designtraject
onder begeleiding van Namahn. EVA organiseerde
voorbereidende sessies met stakeholders
(thuiszorgdiensten, opleidingen, beleidsactoren,…)
en voerde een 20-tal diepteinterviews met mensen
in een zorgopleiding of aan de slag in de zorg of
op zoek naar werk in de zorg. Uit die gesprekken
werden vier ‘persona’s’ gedistilleerd. We focussen
ons in het project op 2 persona’s: een vrouw met
migratieachtergrond met informele zorgervaring
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voor Gezinswetenschappen adviseerde bij de
ontwikkeling van het competentieprofiel en de
opleiding van cultuursensitieve zorgambassadeur.
De opleiding loopt 1 dag per week gedurende
in totaal 180 tot 240 uren voor een groep van
10 werkzoekenden. Zij zijn aan de slag in
een combinatie van werken en leren, in een
werkervaringsproject of als vrijwilliger bij
thuiszorgdiensten. Verder werd een vijfdaagse
opleiding ontwikkeld voor zorgprofessionals
werkzaam in de thuiszorgdiensten.
Wie stapt in?
De volgende stap was het zoeken van
geïnteresseerde werkzoekenden/mantelzorgers
voor de opleiding via het netwerk van EVA met
onder meer VDAB, Actiris, Tracé Brussel, de
werkwinkels, zelforganisaties en buurthuizen. Van
de vijftig kandidaten werden er tien geselecteerd.

die van de zorg haar beroep wil maken (we
noemden haar Latifa) en een Nederlandstalige
Belgische verzorgende met een passie voor haar
job, die zich niet helemaal thuis voelt in de diverse
thuissituaties (we noemden haar Marijke).

In 2017 startten de beide opleidingen en worden
de verdere loopbaanperspectieven voor de
cultuursensitieve zorgambassadeurs uitgewerkt
en zoeken wij met thuiszorgdiensten verder naar
het versterking van cultuur-sensitieve zorg.

Dit onderzoek leidde tot de ontwikkeling
van het model van ‘cultuursensitieve
zorgambassadeur’. De ervaringsdeskundigen
in de zorg zijn uitstekend geplaatst om zich
als cultuursensitieve zorgambassadeur te
ontwikkelen tot een brugfiguur die outreachend
werkt en zorgvragers van diverse origine in
contact brengt met de thuiszorg. Parallel worden
acties opgezet binnen thuiszorgdiensten om
de werknemers nog beter voor te bereiden op
hun werk binnen de diverse thuissituatie.

Financiering: ESF-Vlaanderen, Vlaamse
Gemeenschapscommissie Welzijn,
Partnerschap: EVA, Kenniscentrum
WWZ, VUB Belgian Ageing Studies
Operationele partners: Aksent, Familiehulp,
Thuiszorg Brabant, Solidariteit voor het Gezin, WWZ

Vanaf de zomer van 2016 werd dit model
geconcretiseerd. Er werd vooreerst een
parcours voor werkzoekenden ontwikkeld
samen met Groep Intro, een organisatie voor
beroepsopleiding in Brussel. Het Hoger Instituut

Opleidingspartners: VUB Belgian
Ageing Studies Groep Intro, Odisee – Hoger
Instituut voor Gezinswetenschappen
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Ontwikkeling solidair
buurtnetwerk

zijn in het ziekenhuis en doet telefonische
belrondes naar mensen die zorgbehoevend
en eenzaam zijn. Er worden positieve effecten
vastgesteld, zowel voor degenen die worden
opgebeld als voor de mensen die zelf bellen.

Dit project kadert in de Proeftuin Zorginnovatie
Vlaanderen: Actief Zorgzame Buurt. Het
oorspronkelijke idee van het project Solidaire
buurt, was om een individuele oudere zorgvrager
en een individuele zorgdrager met elkaar in
contact te brengen. Gaandeweg bleek dat dit
niet lukte: de zorgvrager stelt geen vragen en de
zorgdrager zit vaak zelf in een precaire situatie.

Daarnaast brengt het ook mensen in
verschillende contexten samen rond de mobiele
broodoven, geërfd van Samenlevingsopbouw.
Het netwerk ging ook van start met ‘gastentafels’,
maandelijkse informele momenten waarop
buurtbewoners samenkomen om te koken
en te eten. Het is een ontmoetingsmoment
waar nagenoeg elke keer nieuwe buren
op aanwezig zijn, naast een vaste kern.
Zeer geslaagd is altijd het rondje ‘iets

Van ‘Quartier du bonjour’
naar ‘Solidaire Buurt’
In 2016 werd overgestapt naar een nieuwe aanpak.
De campagne ‘Bienvenue au quartier du bonjour’
en de wijkfeesten waren een eerste stap om
buurtbewoners met elkaar in contact te brengen.
Daaruit ontstond een groep buurtbewoners
die wilde werken rond solidariteit vanuit de
idee van wederkerigheid: ouderen moeten niet
alleen aandacht en zorg krijgen, maar kunnen
ook zelf veel geven vanuit hun talenten en hun
levenservaring. Het project wordt gestuurd door
die groep en begeleid door EVA. EVA bouwt nu
een solidair netwerk uit in de Brabantwijk, dat
het netwerk rond mensen versterkt en bijdraagt
aan een hogere levenskwaliteit. EVA wil de
bestaande vormen van solidariteit ook meer
zichtbaar maken en valoriseren. 35 mensen, van
verschillende nationaliteiten en leeftijden vormde
in 2016 de kern van het solidair buurtnetwerk.
Het solidaire netwerk ontwikkelde drie
recurrente activiteiten. Ten eerste organiseerde
het netwerk bezoeken aan onder meer
eenzame ouderen of mensen die opgenomen
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Partners: lokale partners: Maison Biloba
Huis,Aksent en diverse lokale partners en
buurtbewoners uit de Brabantwijk

(mee) te delen’, waar zeer uiteenlopende
hulp wordt gevraagd en aangeboden. Het
echte contact bleek veel effectiever dan
de verschillende internet- en andere tools
waarmee eerder werd geëxperimenteerd.

Financiering: AGENTSCHAP INNOVEREN &
ONDERNEMEN, cofinanciering KBS, VGC, CERA

De betrokken buurtbewoners ontplooien zich
in maatschappelijke participatie en voelen
zich gesterkt door de anderen. Opvallend is dat
buitenstaanders en andere geïnteresseerden
‘via via’ de weg vinden naar het netwerk met
een vraag of een voorstel. Deelnemers van het
Solidair Netwerk nemen andere buurtbewoners
mee op sleeptouw naar organisaties uit de
Brabantwijk; waaronder Maison BILOBA Huis.
Op die manier verankeren deze organisaties
zich steeds dieper en breder in de buurt.

Ontwikkeling en
ondersteuning van Biloba
Na 9 jaar ontwikkelingswerk opende op 15
april het gerenoveerde woon- en dagcentrum
Maison BILOBA huis. Met deze realisatie heeft
EVA vzw ingezet op de creatie van alternatieve
woon- en zorgmodellen voor een diverse
groep van ouderen in kwetsbare buurten.

Van ‘Solidaire Buurt’ naar ‘Wijk in Actie’

Om de rechtstreeks begunstigden een stem
te geven, bracht EVA in 2007 een groep van 80
mensen uit de Brabantwijk samen. Een zorgzaam
en solidair woonproject is in het begin zeer
abstract en de concrete vormgeving van dit
project werd een proces van jaren. Luisteren naar
de ervaringen van mensen en de betekenissen
die mensen geven aan waardig oud worden
proberen begrijpen, waren primordiaal in dit
proces. Want de ouderen, mantelzorgers en
andere wijkbewoners weten zelf het best wat
hun noden zijn. Participatie aanmoedigen is
trouwens de succesfactor van alle projecten
die EVA vzw opzet. Het Maison BILOBA Huis
bewijst dit opnieuw. Doorheen heel het traject
kwamen reflectiegroepen samen van zowel
vrouwen als mannen, ouderen en mantelzorgers.
Want zij waren hier de pioniers voor het
ontwikkelen van alternatieve oplossingen.

De dynamieken die EVA heeft ontwikkeld
met de buurtbewoners zijn positief, maar nog
recent en fragiel. Het is belangrijk deze verder
te ondersteunen om het werkelijke potentieel
van zo’n solidair netwerk te leren kennen.
In 2016 heeft EVA gewerkt met Bral, het CLTB,
de Université Saint Louis en de VUB, aan de
uitwerking van een concept om het ontstaan
van burgerinitiatieven aan te moedigen, en dit
in wijken die voornamelijk gezien worden als
‘probleemwijken’ . Dit project CitizenDev/Wijk
in Actie werd ingediend bij Innoviris in het kader
van ‘Co-Creatie voor Stedelijke Veerkracht’ en
is uitgekozen en gefinancierd voor 3 jaar. Dit
opent perspectieven voor EVA om blijvend te
werken aan het welzijn met en voor de bewoners
in volksbuurten en opent perspectieven voor
EVA vzw om burgerinitiatieven te faciliteren.

Synergiën met lokale partners om de slaagkansen
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te vergroten, waren relatief snel gevonden. EVA
vzw, het Maison Médicale du Nord en Aksent
hebben gelijklopende ambities, waardoor sectoren taal gelinkte barrières overbrugbaar waren.
Een grote dosis enthousiasme vanwege de
ontwikkelaars van EVA vzw en van het Maison
Médicale du Nord zorgden voor de realisatie van
dit initiatief. Het was tot nu toe ongezien om
binnen realiteit van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een kader te ontwikkelen dat de starre
logica van bevoegdheden overstijgt en omzet
in dit verbluffend en uniek resulstaat

en Elmer beslisten om een kleuterschool voor
te bereiden met de bedoeling via die weg
een meer geïntegreerd opvoedingsaanbod te
kunnen aanbieden voor kinderen tussen 0 en
6 jaar. Bovendien wordt er aan dit project een
tewerkstellingsluik gekoppeld. De bedoeling
is om uit de Brusselse populatie gemotiveerde
kandidaten te selecteren die de ambitie hebben
om als begeleidend personeel te werken in
een kleuterschool. Het tewerkstellingstraject
biedt de mogelijkheid aan volwassenen om
in te stromen in een onderwijsberoep.

Op 15 april knalden dus de champagnekurken.
EVA vzw blijft zich inzetten voor Maison Biloba
Huis; ze ondersteunt de inhoudelijke werking
van Biloba en is actief lid van de Raad van
Bestuur van Maison Biloba Huis en EMMA
CVBA SO, die de eigenaar is van het gebouw.

Om van droom naar realiteit te gaan
worden sinds 2014 door een stuurgroep
een aantal pistes verkend.
De stuurgroep van De Baobab kwam in
2016 bijna maandelijks samen. Deze
stuurgroep bestond naast Linda Struelens ,
Anne Lambrechts en Latifa Bouhoute van
Elmer vzw en een aantal enthousiaste jonge
Brusselaars: Hilde Hautekees, Els Vandevelde,
Eva Deraedt, en Christel De Jonghe .

Ontwikkeling Baobab
De Baobab wil meer Brusselaars voor de klas en
meer diversiteit in het lerarenkorps om beter
aansluiting te vinden bij de leefwereld van
de leerlingen en hun ouders. Het doel is om
kwaliteitsvol kleuteronderwijs te koppelen aan
een tewerkstellingstraject. Brusselse kandidaten
gaan onder intense begeleiding aan de slag in
een kleuterschool en volgen tegelijkertijd een
kwalificatietraject in een lerarenopleiding. Het
traject is aangepast aan de combinatie van werk
en opleiding en biedt een perspectief op duurzame
tewerkstelling in een Brusselse kleuterschool.

De stuurgroep kon rekenen op ondersteuning
van een expert, An Lanssens, werkzaam bij het
Onderwijscentrum Brussel. De oorspronkelijke
idee om een eigen kleuterschool/basisschool
in diversiteit op te richten werd in de loop
van het jaar, althans voorlopig, verlaten. De
opstart leek vooralsnog niet realistisch maar
tegelijkertijd was het enthousiasme groot om
er wel voor te zorgen dat op termijn meer
Brusselaars voor de klas zouden kunnen
staan, daarom werd de beslissing genomen
om de haalbaarheid van een tewerkstellingsen kwalificatietraject te onderzoeken.

De originele idee van een kleuterschool in
diversiteit kwam van de begeleidsters van
Elmer, buurtdienst in de kinderopvang. EVA

Deze piste wordt zeker verder ontwikkeld in 2017
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Ondersteuning van een
solidair intergenerationeel
woonproject Anneessenswijk
Het Lokaal Dienstencentrum Forum en
Samenlevingsopbouw besloten een bewonersgroep
te vormen met het oog op een intergenerationeel
en solidair woonproject in de Anneessenswijk,
Muggenstraat, te realiseren. Dit project moet
inspelen op de woon- en hulpbehoeftes van elke
bewoner en evolueert idealiter naar een autonome
werking. Het gemeenschappelijk leven en de
wederzijdse hulp krijgen er een centrale rol.
EVA begeleidt dit proces, vanuit de ervaring
met het Maison BILOBA Huis en de kennis
die ontwikkeld werd in het actie-onderzoek
Entour-âge Noord. Het is tevens een mooie
valorisatie van het ontwikkelingswerk van EVA.
Concreet houdt de begeleiding
van EVA het volgende in:

##deelname van EVA vzw aan de uitvoering
van de dragende concepten van het project
##deelname van EVA aan de aanwerving
van de projectdrager binnen het
Lokaal Dienstencentrum Forum
##coaching van de medewerkers van het
Lokaal Dienstencentrum Forum en
Samenlevingsopbouw die belast zijn met
het vormen van de bewonersgroep en met
hen solidariteitsdynamieken ontwikkelen

Fatou

##deelname aan het selectiecomité van bewoners

Ingrid
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Bricoteam van EVA vzw
Bricoteam van EVA vzw is een klusdienst die overal in het Brussels
Hoofdstedelijk gewest klussen en kleine renovaties uitvoert bij
een doelpubliek van senioren, zorgbehoevenden en de organisaties
die deze doelgroep in hun lokalen ontvangen. Bricoteam bestaat
uit een équipe van doelgroep medewerkers die onder leiding van
bekwame ploegbazen een goede polyvalent arbeider leren worden.
Bijzondere uitdagingen
voor Bricoteam in 2016
In 2016 zien we nog steeds dezelfde noden en
problematieken terugkomen, de woonsituatie van
de Brusselaar met weinig middelen is er echt niet
op vooruit gegaan. Daarnaast is de werkloosheid
bij laaggeschoolde mannen nog steeds hoog. De
begeleiding aan de doelgroepmedewerkers en het
aanbod van onze dienstverlening blijft zinvol.
Het wegvallen van de financiering uit twee
Wijkcontracten samen met het gegeven dat
Bricoteam niet beschikt over DSP contracten en dus
ook geen gesubsidieerde begeleidende medewerkers
tewerkstelt, dat in combinatie met de toepassing
van de sociale tarifering en de grote vermindering
van het aantal art. 60 medewerkers met verhoogde
staatstoelage zorgde ervoor dat dat het Bricoteam
haar bedrijfsplan grondig moest herzien.
Dit alles heeft ons verplicht om de prijzen te
verhogen en een andere werkorganisatie te
implementeren. Een ander gevolg is dat we in
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de toekomst verdergaan met een kleinere maar
performante ploeg met een kleiner medewerkers
in opleiding die we goed kunnen begeleiden
alvorens we weer kunnen dromen van groei.
Met andere woorden van een Bricoteam dat
performanter, efficiënter en rendabeler reageert
op vragen en een kwaliteitsvolle begeleiding biedt
aan de medewerkers. Ondanks dit alles heeft
Bricoteam 395 interventies kunnen uitvoeren
in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Van klussen en klanten
Bricoteam wilde in 2016 vooral het aantal
zorgklussen uitbreiden om ouderen en andere
kwetsbare doelgroepen langer thuis te laten
wonen en we zijn daar ook in geslaagd. Van
oudsher heeft Bricoteam contacten met Lokale
Dienstencentra ( Aksent, De Harmonie, Forum, De
Kaai, Cosmos en Ellips) en Bricoteam heeft zijn
werking bekendgemaakt langs diverse kanalen
(Solidariteit voor het Gezin, Gammes, CSD, de
Geïntegreerde Dienst voor ThuisverzorgingBrussel, Aide & Soins à Domicile van de
Christelijke Mutualiteit en Télé-Secours). Andere
belangrijke doorverwijzers zijn: Begeleid Wonen,
De Lakense Haard, De Schaarbeekse Haard,
Buurthuis Mellery, CAW Mozaïek, het OCMW
van Sint Joost en Schaarbeek en Renovas.
Op dit moment heeft Bricoteam een aantal
renovaties uitgevoerd via de tegemoetkomingen
voor gehandicapten van VAPH en PHARE. Het
is een fantastisch systeem waarbij we volledige
badkamers hebben kunnen aanpassen. Helaas
mag de aanvrager de leeftijd van 65 jaar nog niet
hebben bereikt om zich te laten erkennen. Wil
de overheid echt werk maken van de idee dat
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ouderen langer thuis kunnen blijven wonen in hun
vertrouwde omgeving, dan zou een uitbreiding
van die criteria echt een grote hulp zijn.
Graag willen we hier in het bijzonder ook
Erika Louwagie, drijvende kracht van het
Steunpunt Woningaanpassing Brussel,
vermelden. Ze heeft ons niet alleen in contact
gebracht met de vrijwilligers van het OPAproject (Ouderen Wonen Passend), maar
adviseert ons regelmatig over hulpmiddelen.
We leren steeds bij en zij heeft de bijzondere
achtergrond om ons de juiste , kwalitatieve
en minder dure hulpmiddelen te vinden.
Kortom, Bricoteam zou niet kunnen functioneren
zonder mond aan mond reclame (buren,
vrienden, familie,…) en een helpende hand
hier en daar die mensen in contact brengt
met de dienstverlening van het Bricoteam.
Net als de voorbije jaren ligt het zwaartepunt van
het werkingsgebied van Bricoteam in Schaarbeek,
Brussel, Laken en Anderlecht. Bricoteam
bedient wel alle gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest, sinds onze deelname
aan de conferentie op 22 november in Flagey
zien we een toename van klanten uit Elsene,
Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Gillis en Ukkel.
Slechts 24 procent van onze klanten zijn
geregistreerd als samenwonend, de resterende
76 procent is alleenstaand of alleenstaand
met kinderen. 46 procent van onze klanten
heeft een inkomen lager of gelijk aan 1000
euro per maand. 26 procent heeft een
inkomen lager dan 1400 euro en 31 procent
heeft een inkomen hoger dan 1400 euro.
De gemiddelde klant van Bricoteam is: vrouwelijk,
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Ook deze opleiding zou recurrent zijn en daaraan
nemen we graag deel. Immers, een rijbewijs B
is absoluut noodzakelijk als klusman en helaas
bijna onbetaalbaar geworden voor mensen
met een laag inkomen. Bricoteam is absolute
voorstander en promotor van deze opleiding.

alleenstaand met een inkomen lager of gelijk aan
1200 euro en in de meeste gevallen huurder.
Bricoteam was in 2016 voor het laatste jaar
ingeschakeld in het Duurzaam Wijkcontract
Koningin-Vooruit. We blijven wel lid van
het Platform Huisvesting van Renovas dat
opgestart werd binnen het kader van dit
wijkcontract. Bricoteam heeft gezocht naar
bijkomende financiering. Zo is er binnen dit
kader een projectvoorstel ingediend voor
het Duurzaam Wijkcontract Pogge, maar die
piste hebben we uiteindelijk verlaten.

Daarnaast wordt er op punctuele wijze
opleiding georganiseerd, het gaat dan eerder
om product technische opleidingen die
we volgen bij grote leveranciers voor het
Bricoteam. Dit jaar heeft Bricoteam een
extra cursus plakwerk voor gevorderden
gegeven door Casablanco, ook Chambéry en
Bonnevie hebben hieraan deelgenomen.

Begeleiding medewerkers
sociale economie

Van de 6 medewerkers in art. 60 die zijn
uitgestroomd in 2016, hebben 4 werk gevonden,
(waarvan 2 intern bij Bricoteam), 1 medewerker
is in opleiding en bij 1 medewerker is het
contract voorlopig opgeschort door ziekte.

Alle medewerkers van Bricoteam volgen
Nederlandse les via het aanbod van het
Huis van het Nederlands. Daarnaast maakt
Bricoteam gebruik van het aanbod van het
UB3 Opleidingsplan. Deze opleidingsmodules
worden georganiseerd door Tracé en gegeven
door opleidingspartners JES, Groep Intro en
Confederatie van de Bouw. De opleidingen worden
jaarlijks herhaald om opleidingsmogelijkheden
voor de nieuwe instromers mogelijk te
maken. Het gaat om VCA, Werken op Hoogte,
Plakwerk, EHBO, Elektriciteit, Soepele vloeren
plaatsen en Theorie van het rijbewijs.

2016 bleek een scharnierjaar te zijn, er
werd flink gesleutel en hard gewerkt. Al
deze inspanningen hebben geloond en we
kunnen zeggen dat Bricoteam hoopvol en
springlevend de toekomst tegemoet ziet.
Financiering: Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Duurzaam
Wijkcontract Koningin-Vooruit, Actiris
Samenwerkingsverbanden; Partners en
doorverwijzers: Lokale Dienstencentra, Begeleid
Wonen, CAW Mozaïk, Huize Jan de Wachter, De
Lakense Haard, De Schaarbeekse Haard, OCMW’s
Schaarbeek, Sint-Joost, Koekelberg, Brussel, Maison
Médicales, de klusdiensten van Bonnevie en Chambéry,
Buurthuis Mellery, Renovas, Tracé en vele andere

Sinds 2015 heeft Bricoteam zich ingeschakeld in
het project Licence to Work. Dat is een initiatief
van Tracé ism Mobiel 21 vzw en d’Ieteren Cars.
Dit project is succesvol geweest voor 1 van
onze medewerkers die het volledige traject
van theoretisch rijbewijs tot het slagen in het
praktisch rijbewijs (midden 2017) heeft afgelegd.

20

Kerncijfers
PRIVATE
VGC-VLAANDEREN-ESF
BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST
FEDERAAL

Detail Ontvangen
Subsidies

PROJECTMATIG
RECURRENTE FINANCIERING

Duurzaamheid
inkomsten uit
subsidies
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DIVERSE OPBRENGSTEN
SUBSIDIES
DIENSTVERLENING EVA
OMZET BRICOTEAM

Opbrengsten totaal
Eva en Bricoteam

DIVERSE OPBRENGSTEN
SUBSIDIES
OMZET BRICOTEAM

Opbrengsten
Bricoteam
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UITZONDERLIJKE KOSTEN
VORMING
BESTEMDE FONDSEN
AFSCHRIJVINGEN
PERSONEELSKOSTEN
ACTIVITEITSKOSTEN

2016 kosten
EVA vzw

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN
BEHEER
HUISVESTINGSKOSTEN
HANDELSGOEDEREN

UITZONDERLIJKE KOSTEN
VORMING
AFSCHRIJVINGEN
PERSONEELSKOSTEN
ACTIVITEITSKOSTEN
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN
BEHEER
HUISVESTINGSKOSTEN
HANDELSGOEDEREN
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2016 kosten
Bricoteam
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EVA VZW en het beleid

##EVA vzw nam deel aan de focusgroepen die in
Brussel georganiseerd werden ifv “buurtzorg”,
de focusgroepen werden geleid door Professor
Verté met de steun van de verschillende
overheden bevoegd voor Brussel. Linda
Struelens nam actief deel aan de focusgroepen.

In 2016 kreeg EVA de kans om haar
kennis en opgebouwde knowhow op
verschillende terreinen in te zetten :

##EVA nam deel aan de reflectiemomenten die
georganiseerd werden door Minister Céline
Frémault, met de bedoeling om in Brussel te
komen tot een erkenningskader voor solidaire
wooninitiatieven. Zowel Simon Verstraeten
als Linda Struelens namen hieraan deel.

##Linda Struelens nam deel aan de
Advieswerkgroep Welzijn, dat
georganiseerd wordt in de schoot van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
##Ingrid Van den Mooter is bestuurslid van
FEBIO, de wijziging van de ordonnantie
op de Plaatselijke Initiatieven voor de
werkgelegenheid is daar zeker een hot item.

##EVA vzw werd door de Schepen van
Huisvesting van de Gemeente Schaarbeek
gevraagd om het Huisvestingsplan van de
Gemeente Schaarbeek te becommentariëren.
Simon Verstraeten ging hierover in dialoog
met Schepen Denis Grimbergs

De resultaten van het actieonderzoek Entourage
Noord gaan in 2017 zeker nog aan een ruim
publiek verspreid worden en hebben de bedoeling
om beweging te brengen in het denken en
handelen rond wonen en zorg voor senioren.

EVA vzw werkte in 2016 samen met
Community Land Trust Brussel, Aksent,
Genderatwork, Maison BILOBA Huis,
Triodos Bank, Kenniscentrum WWZ, VUB –
Educatiewetenschappen, Familiehulp, Thuiszorg
Brabant en Solidariteit voor het Gezin, Groep
Intro, Odisee-HIG, Zorgbedrijf stad Antwerpen,
diverse Lokale Dienstencentra, Begeleid

Wonen, CAW Mozaïek, Huize Jan de Wachter,
De Lakense Haard, De Schaarbeekse Haard,
OCMW Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node,
Koekelberg, Maison Médicales, de klusdiensten
van Bonnevie en Chambéry, Buurthuis Mellery,
Renovas, Tracé Brussel en vele andere

26

EVA vzw werd gefinancierd door
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Het bestuur
van EVA vzw
Leden Raad van Bestuur
ROEX Elke; JACOBS Mattie; ROTTIERS Julia;
VAN DEN DRIES Marijke; GEERKENS Anniek;
VANHEGHEN Pierre; VAN KETS Veerle;
DE DONDER Liesbeth; EL TAGHADOUINI Samir;
DE DONDER Liesbexh; VAN RYSSEN Katrien;
VRAL Mathias.

Bricoteam

Leden Algemene Vergadering
ANTOINE Catherine; CORTIER Eveline;
GILLES Bram; LAMBRECHTS Anne; BOSMANS Bie;
MEYS Geert; SCHOLTS Daisy; DE WITTE Kim;
DE DONDER Liesbeth Jeanne; VANDERVEKEN Ilse;
ROEX Elke; JACOBS Mattie; ROTTIERS Julia;
VAN DEN DRIES Marijke; VANHEGHEN Pierre;
VAN KETS Veerle; EL TAGHADOUINI Samir;
VRAL Mathias; VAN RYSSEN Katrien; Roex
ROEX Elke; DAEMS Amelie; GEERKENS Anniek;
HUYSENTRUYT Marieke.
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Sfeerbeelden

2016
Solidaire Buurt
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