
 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

Action et Recherche Culturelle Bruxelles biedt computertraining aan in zijn EPN en een  

"Espace Public Numérique Mobile » . Een computerspecialist verplaats zich tot in de 

buurthuizen, buurtverenigingen en sociale diensten om vragen te beantwoorden van mensen 

die niet vertrouwd zijn met digitale technologieën. 

Deze EPN kan van 4 tot 10 computers en een mobiele internetverbinding meenemen in de 

gebouwen van verenigingen die hun diensten gebruiken.  

Het vzw maakt het mogelijk om dichter bij publiek en organisaties met weinig 

computervaardigheden te komen en hen verschillende soorten activiteiten aan te bieden met 

de hulp van ervaren facilitators / trainers. Doelgroepen: senioren, alleenstaande vrouwen of 

mensen met een allochtone achtergrond, en mensen met lage kwalificaties, onvoldoende 

gekwalificeerde of economisch achtergestelde mensen. 

De vereniging richt zich op tot de buurt Congres 
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Action et Recherche Culturelle (ARC) Bruxelles 
Projet subsidié - Gesubsidiëerd project Fondation Roi Baudouin 
 
Rue de l'Association 20 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 221 11 79 
Email : bruxelles@arc-culture.be 
Website : www.arc-culture-bruxelles.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De vzw Aidants Proches heeft een communicatiekaart famiDesk gemaakt. Het is een 

samenwerkingsbericht op basis van de papieren communicatie-notebook waarin zowel de 

menselijke als technologische omgeving is geïntegreerd. 

Het brengt zorgverleners (zorgverleners, buren, vrienden, verre gezinnen ...), 

gezondheidswerkers, zorg en persoonlijke diensten bij elkaar, en met de persoon die 

geholpen wordt. FamiDesk - Structuur ontwikkelde een notebook voor digitale communicatie 

tussen een persoon met verlies van autonomie, de familie en degene die hem helpen ... 
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Aidants Proches Bruxelles 
Association de patients - Patiëntenvereniging 
 
Boulevard De Smet de Naeyer 570 
1020 Laeken 
 
Tel. : 0495 69 13 89 - 02 474 02 55 
Email : info@aidantsproches.brussels 
Website : www.aidantsproches.brussels 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

De vzw Alzheimer Belgique heeft een project opgezet: "Een ondersteunende lokale omgeving 

voor alle mensen met de ziekte van Alzheimer, of verwante stoornissen, die in de wijk Dailly 

van Schaarbeek wonen". 

Dankzij gerichte acties op het gebied van gezondheidsbevordering willen het 

wijksgezondheidcentra Le Noyer en de vzw Alzheimer Belgique een netwerk en een goede 

lokale omgeving creëren die de patiënten van Alzheimer en hun verzorgers ondersteunen.  Ze 

helpen de mensen een goede kwaliteit van leven te behouden en thuis te blijven wonen. De 

inwoners, verenigingen en gezondheidswerkers van het district Dailly in Schaarbeek zijn 

volledig betrokken bij het proces om deze acties op lange termijn te verankeren. Dit project 

wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. 
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Alzheimer Belgique 
Association de patients - Patiëntenvereniging 
 
Quai aux Pierres de Taille 37-39 bte n°2 
1030 Schaerbeek 
 
Tel. : 02 428 28 10 
Email : secretariat@alzheimerbelgique.be 
Website : www.alzheimerbelgique.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De voornaamste missie van de  Algemene Pharmaceutisch Bond is het ontwikkelen, 

verbeteren en ondersteunen van de expertise van de onafhankelijke apotheker. De rol van de 

APB is het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van de toegevoegde waarde van de 

openbare apotheker ten behoeve van de gezondheid en de belangen van de patiënt om bij te 

dragen aan een betere volksgezondheid. De Unie van apothekers in Brussel doet een lokaal 

werk. De APB benadrukt dat de plaats van de lokale apotheker belangrijk is in deze 

projectoproep. De apotheker is vaak de toegangspoort tot het gezondheidsnetwerk voor de 

patiënt. Het biedt begeleiding, verwijzingen naar lokale belanghebbenden die aan de 

behoeften van patiënten kunnen voldoen. Vandaar het belang van het kennen van lokale 

belanghebbenden voor een betere medische of sociale oriëntatie. Apothekers voelen zich in 

het bijzonder bezorgd over het probleem van de digitale kloof. De dematerialisatie van het 

medische recept is een belangrijke  uitdaging. 

Envoyer des commentaires 

Historique 

Enregistré 

Communauté 

De voornaamste missie van de Belgian Pharmaceutical Association is het ontwikkelen, 

verbeteren en ondersteunen van de expertise van de onafhankelijke apotheker. De rol van 

het VOB is het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van de toegevoegde waarde van de 

openbare apotheker ten behoeve van de gezondheid en de belangen van de patiënt om bij te 

dragen aan een betere volksgezondheid. De Unie van apothekers in Brussel doet de outreach. 

De APB benadrukt dat de plaats van de lokale apotheker belangrijk is in deze projectoproep. 

De apotheker is vaak de toegangspoort tot het gezondheidsnetwerk voor de patiënt. Het biedt 

begeleiding, verwijzingen naar lokale belanghebbenden die aan de behoeften van patiënten 

kunnen voldoen. Vandaar het belang van het kennen van lokale belanghebbenden voor een 

betere medische of sociale oriëntatie. Apothekers voelen zich in het bijzonder bezorgd over 

het probleem van de digitale kloof. De dematerialisatie van het medische recept is een 

nakende uitdaging. 
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Association Pharmaceutique Belge (APB) 
Association Pharmaceutique Belge 
 
Rue Stevinstraat 137 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 0485 20 25 77 
Email : info@apb.be 
Website : www.apb.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De Services d'Aide & Soins à Domicile  bestaan uit zorgcoördinatoren die de behoeften van de 

mensen evalueren, die informatie geven over thuiszorgdiensten en oplossingen voorstellen 

aan de patiënt . Ze werken samen met ziekenhuizen en bereiden de terugkeer naar huis voor 

na een hospitalisatie in overleg met de patiënt en zijn familieleden : inzetten van aangepaste 

hulp en zorgen (zieke bewaarder, verpleegkundige, maatschappelijk werker, kine,, ergo, 

psycholoog ...). Ze organiseren, indien nodig, overlegvergaderingen rondom de patiënt en 

bevorderen de samenwerking tussen zorgverleners. Het doel is om de patiënt thuis te houden. 
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Fédération d'Aide & Soins à Domicile (ASD) 
Service d'Aide et Soins à Domicile - Thuisverzorging dienst 
 
Rue Malibran 53 
1050 Ixelles 
 
Tel. : 02 647 03 66 
Email : info.bxl@fasd.be ; coordination@fasd.be 
Website : www.soins-domicile-bxl.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

Sinds 12 jaar biedt de Atelier du Web in Sint-Gillis in totaal 50 computers aan die beschikbaar 

zijn voor het publiek (wifi, cyberspace, trainingsruimten). In een paar cijfers: 700 mensen per 

jaar worden gevormd, 40-50 mensen per dag gebruiken de EPN. Het is een plaats waar burgers 

id-kaartlezers kunnen gebruiken, hun belastingaangifte kunnen invullen, toegang hebben tot 

e-administratiesites (Tax-on-web ...), hulp kunnen krijgen om een lay-out te maken, ... Maar 

het is vooral een begeleiding, een computerhulp van de welwillende animators. Deze EPN 

biedt ook thuis een computerwetenschapper (project digitale solidariteit thuis). De Atelier du 

Web probeert in een menselijk persoon een hele reeks diensten te "reïncarneren" die de 

neiging hebben om gevirtualiseerd te worden ten koste van het meest kwetsbare publiek. Ze 

spelen  ook een rol van sociale begeleiding in de eerste lijn en werken samen met OCMW, 

Alpha, scholen, ALE, Seniors Services ... De Atelier du Web bevindt zich in het hart van Sint-

Gillis. Tweederde van het publiek van de EPN komt uit Saint-Gilles. De rest komt uit Vorst, 

Ukkel en andere naburige steden. 
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Atelier du Web 
Espace Public Numérique 
 
Rue du fort 37 
1060 Saint-Gilles 
 
Tel. : 02 537 02 68 
Email : info@atelierduweb.be 
Website : www.atelierduweb.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 
Beschrijving 

"Bras dessus Bras dessous asbl" zijn voor mensen boven de 60, die thuis wonen en die een 

gevoel van eenzaamheid uiten. Deze VZW verbindt deze mensen met een jongere buurman 

die wat tijd met hem wil doorbrengen. De vereniging heeft als doel het isolement van onze 

senioren te verminderen, intergenerationele en interculturele banden te creëren, een 

harmonieuze veroudering thuis te bedenken en een nieuwe manier van leven in de buurt. 

De associatie bestaat uit 2 antennes. De ene is in Vorst en de andere in Uccle Bascule. Per 

district is er één antennecoördinator die de verzoeken, wensen en verlangens van ouderen 

identificeert. Vervolgens plaatst hij deze mensen in contact met een buurman die deze 

verzoeken kan beantwoorden. In 2017 werden in 18 maanden 811 huisbezoeken afgelegd. 

Daarnaast worden veel activiteiten collectief georganiseerd: de middagen van de soep, de 

collectieve moestuin, drink, dag van activiteit en vrije tijd. De vereniging heeft zich aangemeld 

bij zorgverstrekkers in de buurt. Een behandelend arts, verpleegkundige, thuishulp, 

maatschappelijk werker uit het medische huis verwijst vaak mensen naar de VZW, evenals de 

OCMW's, thuiszorgdiensten, CSD, thuiszorg, medische thuis.. Deze partnerschappen zijn 

sterk. Deze service is een aanvulling op de diensten van zorg en huishoudelijke hulp. 

Activiteiten met betrekking tot digitale inclusie: De vereniging gaat naar hun huis om ouderen 

te helpen met het gebruik van de digitale tool. Een "IT-buurman" reageert op de verzoeken 

van mensen. 

Aan de andere kant is de computerpermanence in de multifunctionele ruimte georganiseerd. 

"Hoe een telefoon te gebruiken? Iedereen komt met zijn apparaat (tablettelefoon, laptop ...). 

De computeractiviteit speelt systematisch in op de behoeften van ouderen. Doelgroep: 

Personen tussen 62 en 68 jaar oud die zich geïsoleerd en eenzaam voelen. 
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Bras dessus Bras dessous 
Entraide entre voisins - Wederzijdse hulp tussen buren 
 
Rue des glands 27 
1190 Forest 
 
Tel. : 0486 76 62 89 - 0485 39 54 98 
Email : info@brasdessusbrasdessous.be 
Website : www.brasdessusbrasdessous.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 
Beschrijving 

Het BuurtPensioen is een vorm van pensioensparen in tijd. Mensen helpen elkaar en elke 

prestatie wordt geregistreerd op de persoonlijke spaarrekeningen van de deelnemers.  

Wanneer jij later hulp nodig hebt, kun je de gespaarde tijd gebruiken om de prestaties te 

vergoeden.  Je kan eveneens jouw gespaarde tijd doorgeven aan iemand anders. 

Het project kadert in het programma Sociale Innovatie van voormalig minister Lieten. Op een 

vernieuwende manier wil Het BuurtPensioen beantwoorden aan de uitdagingen van de 

vergrijzing, toenemende zorgbehoeften en betaalbaarheid. Op buurtniveau kijkt Het 

BuurtPensioen naar de meerwaarde die wederkerigheid kan bieden.  

Project Sociale Innovatie. Vrijwilligers zetten zich in Neder-Over-Heembeek in voor kleine 

taken die ouderen en personen met een handicap ondersteunen in het zelfstandig thuis 

wonen. De prestaties geven recht op krediet, een zorgmunt die de vrijwilliger kan opsparen 

of doorgeven. Een coöperatief organisatiemodel wordt ontwikkeld om een vervolgtraject 

voor dit concept te verzekeren. De vereniging identificeert iedereen die zich wil aanmelden. 

Het verbindt het aanbod van ene met de eisen en behoeften van anderen. Sommige hulpen 

zijn tijdelijk en anderen leven verder. De geografische locatie van de vereniging is vrij breed: 

Antenne van Brussel-Centrum, Antenne van Elsene, Antenne Jette, Antenne Laken, Antenne 

Neder-Over-Heembeek, Antenne Brussel Noordwijk, Antenne in wording: Evere, Gemeente 

Molenbeek, Osseghem, Jette2 Magritte-gebied. De doelgroep is zeer divers (senioren, 

eenoudergezinnen, mensen met een allochtone achtergrond). Hun gemeenschappelijke punt: 

een laag inkomensniveau, heel weinig middelen en ze zijn vaak erg fragiel. E-

inclusieactiviteiten worden via enkele EPN's in de vereniging aangeboden. De vestiging Neder-

Over-Heembeek implementeert bijvoorbeeld computertraining. 
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BuurtPensioen - Pensions Quartier 
Entraide entre voisins - Wederzijdse hulp tussen buren 
 
Lakensestraat 76 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
 
Tel. : 0479 78 72 96 
Email : info@kenniscentrumwwz.be 
Website : www.kenniscentrumwwz.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De CABAN-netwerk heeft tot doel de Brusselse actoren van e-toegankelijkheid (Espaces 

Publics Numériques, vereniging, enz.) te verenigen. Het doel is om de EPN en vergelijkbare 

initiatieven  bij het grote publiek te bevorderen, betere erkenning en ondersteuning van de 

overheid te verdedigen voor de EPN, de uitwisseling van know-how en ervaring tussen actoren 

te stimuleren op het terrein, het ontwikkelen van collectieve projecten. " 

Het doel van CABAN is om informatie voor gebruikers te centraliseren : locatie van EPN, hun 

openingsuren,  de aard van de diensten die zij aanbieden, de structurele of tijdelijke training  

die ze organiseren. CABAN wilt dat de verschillende lokale stakeholders (buurthuis, alpha 

workshops, EPN die vaak te vinden zijn in de bibliotheek ...) elkaar kennen en herkennen. De 

oprichting van het multipartnership netwerk maakt optimale doorverwijzing van het publiek 

mogelijk van de ene acteur naar de andere om zijn behoeften (geletterdheid, zoeken naar een 

baan, het openen van de rechten ...) te voldoen. Sommige actieve EPN's zijn verbonden met 

een lokaal netwerk waarmee ze samenwerken. CABAN streeft naar uitwisselingen van 

vaardigheden en hulpmiddelen voor een gemeenschappelijke en coherente organisatie. 
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Collectif des Acteurs Bruxellois de l'Accessibilité Numérique 
Fédération des Espaces Publics Numériques 
 
 
Tel. : 02 219 69 16 
Email : info@caban.be 
Website : www.caban.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Het CASTII-project (Centre Arts - Science - Technologies - Innovations et Inclusion), geleid door 

iMAL, begon in 2016 in samenwerking met het "la Maison des Cultures et de la Cohésion 

Sociale" et l’asbl " Lutte contre l’Exclusion Sociale " van Molenbeek . Het is een project van 

digitale creatieve ontwikkeling en sociale insluiting in Molenbeek langs het kanaal. 
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CASTII iMAL (Centre Arts - Sciences - Technologies - Innovations et 
Inclusion) 
Center for Digital Cultures and Technology 
 
Quai des Charbonnages 30, 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
 
Tel. : 02 410 30 93 
Email : info@imal.org 
Website : www.castii.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid & Social - sociale sector 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

"Het associatief platform PLASTIC werd door CBCS opgericht in 2016 in het kader van de 

overdracht van de bevoegdheid van de 6de staatshervorming, en zet zich in om een diagnose 

op te stellen en voorstellen te formuleren rond de organisatie van de eerste lijn. Hoe zal de 

gebruiker vinden wat hij nodig heeft ? Zich de vraag stellen vanuit de plaats van de gebruiker  

benadrukte de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen het behoud van de specifieke 

kenmerken van een veelvoud van het aanbod en de verdieping van de coherentie van het hulp 

en zorg systeem. Twee terugkerende problemen dagelijks ondervonden door de diensten, zijn 

belemmeringen voor toegang tot die diensten (probleem van toegankelijkheid en openbare 

oriëntatie) en problemen bij het waarborgen van de continuïteit van het aanbod van hulp en 

zorg. " Een interessant punt: de aanbevelingen in de intersectorale rapport 2018 

http://www.cbcs.be/IMG/pdf/rapport_intersectoriel20132018_pdf_interactifa4.pdf?1959/5

83fddc20f8b34525d4a76c8cc8509ade3e88723. 
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Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique 
Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique 
 
Rue Mercelis 27 (2e ét.) 
1050 Ixelles 
 
Tel. : 02 511 89 59  
 
Email : info@cbcs.be 
Website : www.cbcs.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De "Fédération d’employeurs bruxellois du secteur à profit social de la santé et de l’aide aux 

personnes, C.B.I." is een acteur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die  4000 bedden en 

plaatsen in zorginstellingen samenbrengen, en 50% van de ziekenhuisbedden en 9000 

werknemers. Ze representeerd universitaire, alemene en psychiatrische ziekenheuizen, rust 

en zorghuizen, psychiatrische zorghuizen, "initiatives d’habitation protégée" en 

ceconvntionnerde RIZIVprojecten. Hun letimotiv is : samenbrengen, vertegenwoordigen, 

informeren, raad geven en samenwerken, 
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CBI (Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé) - 
GIBBIS (Gezondheidsinstellingen Brussel - Bruxelles Institutions de 
Santé) 
Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé 
 
Avenue de Fré, 206 
1180 Uccle 
 
Tel. : 02 644 06 14 
Email : secretariat@cbi-bruxelles.be ; gibbis@gibbis.be 
Website : www.cbi-bruxelles.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid & Social - sociale sector 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Het "Centre de Documentation et de Coordination Sociale" streeft ernaar actief bij te dragen 

aan elk initiatief van onderzoek, analyse, documentatie, studie, coördinatie of promotie over 

alle sociale kwesties. Het voert studies en specifieke cartografieën uit met betrekking tot het 

aanbieden van diensten in de sociale en gezondheidssector. https://social.brussels, rubriek 

"training in nieuwe technologieën voor senioren" of op sleutelwoord: digitale hulpmiddelen. 

De CDCS wil de link maken met het terreinwerk en de 19 lokale coördinaties 

(coördinatienetwerkplatform dat de verschillende actoren van de gemeente bij elkaar 

brengt). 

- Alle documentatie over instellingen en sociale kwesties verzamelen 

- Een lijst maken van alle publieke en private maatschappelijke organisaties, al dan niet 

geagreerd, en  deze informaties verspreiden 

- Deze documentatie beschikbaar maken voor iedereen, onder andere voor sociale diensten 

en maatschappelijk werkers 
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Centre de Documentation et de Coordination Sociales (CDCS) 
Centre de Documentation et de Coordination Sociales - Sociaal, 
documentatie en coördinatiecentrum 
 
Rue de l'Association, 15 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 639 60 24 
Email : info@cmdc-cdcs.be 
Website : www.cdcs-cmdc.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Het "Centre du Bien Vieillir  is een project (ondersteund door de Koning Boudewijnstichting) 

dat een preventief en collectief doel heeft met de sociaal-culturele actoren van het district. 

Het doel is om een collectieve preventie van de gezondheid van ouderen op te bouwen, zowel 

fysiek als mentaal en ouderen informatie aanbieden over gezondheid (diabetes, hypertensie, 

preventie van lage-rugpijn, geheugen) en collectieve gezondheidsactiviteiten (fysio, ergo, 

valpreventie,  ...) in relatie met de bestaande sociaal-culturele activiteiten (sociaal restaurant, 

dagcentrum, ...). 
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Centre du Bien Vieillir 
 
Hôpital Iris-Sud                            Rue Jean Paquot 63 
1050 Ixelles 
 
Tel. : 02 641 41 11 
Email : info@his-izz.be 
Website : www.his-izz.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Social - Lutte contre la fracture numérique 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : oui 

 

Beschrijving 

Het "Centre Familial de Bruxelles" organiseert thuiszorg voor ouderen en mensen die hun 

autonomie verliezen. Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met 

gezondheidsproblemen of die sociale problemen heeft. Het is actief in de 19 gemeenten van 

het Brussels Gewest. Een maatschappelijk werker gaat naar het huis van de persoon en biedt 

familiale hulp en diensten aan ... Het werkt samen met de vereniging "Gammes"die een 

thuiszorgdienst aanbiedt. Het familiecentrum werkt in samenwerking met " Tictopia", die in 

eerste instantie gericht was op verkoop en reparatie van computerapparatuur. Maar het biedt 

ook computerondersteuning en training aan, thuis of in hun lokaal. Het vecht actief tegen de 

digitale kloof door apparatuur aan te bieden tegen tarieven die zijn aangepast aan kwetsbare 

bevolkingsgroepen. Het familiecentrum werkt ook samen met het project Réseau Quartier 

Aide et Soins. Het doel is om van de buurt een centrale actor te maken in de preventie en 

vroegtijdige opsporing van kwetsbare ouderen. Deze project wil tijdige hulp voorstellen om 

institutionalisering te voorkomen en kwaliteitsvolle thuisondersteuning te garanderen.. Twee 

steden zijn getroffen: Saint-Gilles (Bosnië-wijk Hallepoort),  de Brusselse Pentagon van de stad 

(krachtwijken: Anneessens Stalingrad Marollen). 
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Centre Familial de Bruxelles 
Service d'Aide et Soins à Domicile 
 
Rue des palais 34 
1030 Schaerbeek 
 
Tel. : 02 227 54 80 
Email : equipesociale@centrefamilial.be 
Website : www.centrefamilial.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

"Het Centre Hospitalier Jean Titeca " maakt ziekenhuisopname van adolescenten en 

volwassenen mogelijk, voornamelijk onder medisch-juridische status. Deze patiënten 

presenteren meestal multidimensionale en complexe psychiatrische problemen, die 

psychisch lijden en gedrags- en sociale problemen samenbrengen. Het doel van CHJT is om 

multidisciplinaire zorg van hoge kwaliteit te bieden in een therapeutische omgeving die kan 

worden omschreven als 'gunstig'. De multidisciplinaire zorg die binnen het CHJT wordt 

aangeboden, is georganiseerd met netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, toegang tot 

geïndividualiseerde begeleiding en de actieve participatie van de patiënt in zijn levensproject. 

Bovendien kunnen deze patiënten worden gevolgd door ambulante mobiele teams, in 

consultaties en na de behandeling. " 
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Centre Hospitalier Jean Titeca 
Hôpitaux Ziekenhuizen 
 
Rue de la Luzerne 11 
1030 Schaerbeek 
 
Tel. : 02 735 01 60 
Email : info@chjt.be 
Website : www.chjt.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Perine Brotcorne is een socioloog, senior onderzoeker bij het onderzoekscentrum van de 

Fondation Travail-Université-Bruxelles / Namur (België). Zij is co-auteur van een reeks studies 

over de inzet van digitale ongelijkheden, namelijk de sociale ongelijkheden die kunnen 

voortvloeien uit de differentiatie in toegang, maar vooral vandaag in het gebruik van digitale 

technologieën ( http://www.ftu-namur.org/). Ze werkt samen aan verschillende andere 

projecten van het onderzoekscentrum met betrekking tot digitale inclusie en / of 

socioprofessionele integratie. 
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Chercheur : Périne Brotcorne 
Chercheur à la faculté ouverte de politique économique et sociale (OPES) 
de l'UCL 
 
Rue de la Lanterne magique 32/L2.04.01 
1348 Louvain-la-Neuve 
 
Tel. : 010 47 96 39 
Email : / 
Website : www.uclouvain.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Mevrouw Dauvin realiseerde een post-doctoraal onderzoeksproject uit aan de UCL over de 

continuïteit van de zorg voor kwetsbare patiënten met een chronisch gezondheidsprobleem, 

waaronder geestelijke gezondheid, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Docent aan de 

faculteit volksgezondheid van de UCL en het onderzoeksinstituut voor gezondheid en 

samenleving en gevoelig voor sociale ongelijkheden op het gebied van gezondheid. 
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Chercheur : Marie Dauvrin 
Chercheur à l'IRSS (Institut de recherche Santé et Société) - Chargée de 
cours à la faculté de Santé Publique 
 
Clos Chapelle-aux-champs 30/B1.30.02 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
 
Tel. : 02 764 43 89 
Email : / 
Website : www.uclouvain.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Clinique Saint Jean staat open voor iedereen met betrekking tot culturele, filosofische en 

religieuze pluraliteit. Het biedt een reeks vaardigheden en hulpmiddelen de evolutie van de 

gezondheidszorg en medische praktijken voorafgaan of volgen. 4 locaties: Botanique, Leopold 

I, Meridian, Terranova. 
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Clinique Saint-Jean 
Hôpitaux Ziekenhuizen 
 
Bld du Jardin Botanique 32 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 221 91 11 
Email : info@clstjean.be 
Website : www.clstjean.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Social - Sociale sector 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De sociale en culturele coördinatie, COORDI 1082, van het OCMW Berchem, is een platform 

dat verenigingen verenigt die actief zijn op het psycho-medico-sociale, educatieve en 

culturele vlak in Berchem-Sainte-Agathe. Het heeft tot doel vergaderingen en 

samenwerkingen te bevorderen om zo goed mogelijk aan de behoeften van Berchemois 

tegemoet te komen. Haar missie is dat elke terreinwerker kennis kan hebben van wat de 

andere verenigingen van de gemeente de burgers voorstellen. 

Er is een sociale en culturele gids gemaakt om Berchemois in staat te stellen de lokale diensten 

te raadplegen die dagelijks voor hun welzijn werken. Het is de plicht van elk OCMW om te 

zorgen voor de coördinatie van de actieve verenigingen binnen de gemeenten. COORDI 1082 

initieert denktanks door bij te dragen aan geselecteerde thema's. Coördinatie bestaat al lang 

in de vorm van ontmoetingsuitwisseling, het is een plaats van delen die vaak de instrumenten 

en inspanningen van verenigingen bundelt. De digitale kloof is een belangrijek bezorgheid. 
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COORDI 1082 
Centre de Coordination Sociale et Culturelle - Sociaal en cultureel 
coördinatiecentrum van de OCMW's/CPAS de Berchem Sainte Agathe 
 
Av. de Selliers de Moranville 91 
1082 Berchem Saint Agathe 
 
Tel. : 02 482 16 48 
Email : coordi1082@cpas-ocmwberchem.brussels 
Website : www.cpasberchem.brussels 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Informatie over patiëntencoördinatie en patiënteneducatie aan ziekenhuizen van Iris Sud 

bestaat al twee jaar. Het evalueert wat er gedaan wordt op gebied van gezondheidsinformatie 

naar de patiënt. Hoe empowerment te ondersteunen zodat de patiënt een actor van zijn 

gezondheid is? Deze coördinatiedienst  implementeert bewustmakingsacties, educatieve 

hulpmiddelen, video's, fiches ... om gezondheidsinformatie door te geven aan patiënten die 

het ziekenhuis verlaten (moederschap of COPD-patiënten). Onderwijs- en leerdoel: 

ademhalingsmanagement - puffmanagement - stressmanagement. Tien patiënten zijn 

geïntegreerd in het project en werken aan educatieve hulpmiddelen. 
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Coordination Information Education du patient 
Hopitaux Iris Sud 
 
Rue Jean Paquot 63 
1050 Ixelles 
 
Tel. : 02 348 52 99 - 0490 66 62 72 
Email : info@his-izz.be 
Website : www.his-izz.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Non 

 

Beschrijving 

Cultures & Santé is een vzw voor gezondheidsbevordering, levenslang onderwijs en sociale 

cohesie, gevestigd in Brussel en actief in de Federatie Wallonië-Brussel, met het doel de 

kwaliteit van het leven van de bevolking te verbeteren, in een perspectief van individuele en 

collectieve emancipatie. Zijn werk is erop gericht individuen en de gemeenschap in staat te 

stellen te handelen naar de sociale, economische, ecologische en culturele determinanten van 

gezondheid, door de betrokkenheid van de bevolking in een collectieve zorg te bevorderen. " 

Deze vzw heeft een zeer interessante tool gecreëerd die een gids is voor health Literacy. Hoe 

een groep begeleiden om informatie te evalueren over gezondheid op het web? "Hoe kan ik 

de slechte en goede gezondheidsinformatie op het internet opzoeken?" Deze LISA-fiche is een 

hulpmiddel om werkers te helpen het vermogen van mensen te vergroten om de kwaliteit van 

gezondheidsinformatie op internet te evalueren. 
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Cultures & Santé 
 
Rue d'Anderlecht 148 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 558 88 17 
Email : info@cultures-sante.be 
Website : www.cultures-sante.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Het project "Centrum West: Let's go digital" wordt gefinancierd door de Koning 

Boudewijnstichting. Investeer in een lokaal, apparatuur, training en ondersteuning om 

kansarme jongeren en moeders die geen internettoegang hebben les te laten geven in 

basisprogramma's zoals Word of Excel en om zoekmachines te gebruiken op internet. 
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D'Broej 
 
Henegouwenkaai 29 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
 
Tel. : / 
Email : info@dbroej.be 
Website : / 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

In kaart brengen van 26 digitale openbare ruimten in het Brussels Gewest. 

http://www.caban.be/spip.php?page=operateurs&tri=all&id_mot=46&lang=fr 
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Espaces Publics Numériques (EPN) 
Espaces Publics Numériques communaux actifs - Digitale openbare ruimte 
 
 
Tel. : / 
Email : info@caban.be 
Website : www.caban.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

De EPN bevindt zich in het Paul Delvaux-gebied, een van de drie locaties van de gemeentelijke 

bibliotheek Watermaal-Bosvoorde. 

Het doel van deze EPN is om digitale toegang te bieden aan elk publiek. En om hem te 

begeleiden om hem de middelen te geven om autonoom te zijn in het gebruik van digitaal. De 

begeleiding van het publiek betreft vooral een hulp met betrekking tot de stappen die ze on 

line moet uitvoeren. Deze EPN promoot een mobiele digitale ruimte. Het publiek heeft de 

mogelijkheid om verschillende soorten digitale bronnen te brengen om geholpen te worden 

bij het gebruik van deze hulpmiddelen. Daarnaast is een facilitator aanwezig om gebruikers te 

begeleiden wanneer dat nodig is. Workshops worden regelmatig georganiseerd. Bijvoorbeeld: 

"Het gebruiken van de computer, een cyclus van 4 workshops. Inleiding tot de basisprincipes 

van het gebruik van een computer en vooral de besturing van het systeem. "-" Beveiliging en 

internet: uitwisselingen en manieren om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn 

gegevens op internet het best te waarborgen. - "Het gebruik van e-mails en bijlagen. Deze 

EPN stelt dat de moeilijkheidsgraad van de training erg laag moet zijn om de behoeften van 

mensen die soms ver van de digitale wereld verwijderd zijn et beantwoorden. 
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EPN - Espace Paul Delvaux 
 
Rue des Trois Tilleuls 32 
 
1170 Watermael-Boitsfort 
 
Tel. : 02 219 69 16 
Email : bib.francophone1170@wb.irisnet.be 
Website : www.biblioludowb.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires  - buurtsolidariteitsvereniging 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

EVA is een vzw in Kuregem, die zich baseerd  op de ervaring van een innovatief wijkzorgmodel 

projest gemaakt op maat van een kwetsbare buurt” (zie http://vzweva.be/projecten/wonen-

-‐en--‐werken/thuiszorg/) willen wij in samenwerking met sociale en 

De vzw wilt een zorgorganisaties van de buurt Kuregem een buurtgericht 

samenwerkingsmodel ontwikkelen  en ervaringsdeskundigen met mantelzorgervaring die 

verbinding leggen tussen de kwetsbare zorgvrager en de bestaande dienstverlening 

ontwikkelen 
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Ensemble pour une Vie Autonome 
 
Vooruitgangstraat 323 
 
1030 Schaerbeek 
 
Tel. : 02 274 01 90 
Email : secretariaat@evavzw.net 
Website : www.vzweva.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De FAMGB verenigt alle verenigingen van huisartsen van de Brusselse agglomeratie. Ze  

vertegenwoordigt meer dan 1.400 huisartsen. 

De FAMGB maakt via haar website een interessante tool voor het publiek beschikbaar. Een 

geolocatie per buurt van alle huisartsen in Brussel wordt voorgesteld op de site: 

http://famgb.be/fr/trouver-un-medecin/ Dit maakt het mogelijk de artsen te vinden die 

binnen de Brusselse buurten werken. 
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Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles 
(FAMGB) 
Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles 
 
34 boulevard Pacheco 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 0475 23 58 74 
Email : famgb@famgb.be 
Website : www.famgb.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Social - Sociale sector 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De Federatie van OCMW's van Brussel verenigt de 19 gemeentelijke OCMW's van het Brussels 

Gewest. Haar missie bestaat erin de openbare centra van sociale actie te vertegenwoordigen 

bij de politieke autoriteiten van het land, de ervaringen van de Brusselse OCMW's te delen en 

hen alle nodige steun te geven bij de uitvoering van hun activiteiten. 

Deze missies worden geconcretiseerd aan de ene kant door een politieke actie en aan de 

andere kant door een dienst van hulp en advies aan OCMW's. 
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Fédération des CPAS de Bruxelles 
 
Rue d'Arlon 53, boîte 4 
 
1040 Etterbeek 
 
Tel. : 02 238 51 40 
Email : cpas-ocmw@brulocalis.brussels 
Website : www.brulocalis.brussels 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De "Fédération des Maisons Médicales et des collectifs de santé francophones" is gevestigd 

in Brussel en verenigt 115 Maisons médicales in Wallonië en Brussel. Al meer dan 35 jaar 

vertegenwoordigen ze een beweging voor een meer inclusieve en sociaal rechtvaardige 

samenleving. Onze algemene doelstelling is het bevorderen van een op gezondheidssysteem 

gebaseerd op eerstelijnszorg, en in het bijzonder om de Maidons médicales te ondersteunen 

die bestaan uit multidisciplinaire teams die willen werken volgens een geïntegreerd 

gezondheidscentrum (ISC) -model. . Les maisons médicales verwelkomen een publiek dat vaak 

sociaal verzwakt is. De toegang van de patiënt tot het gedeelde medische dossier is een thema 

dat binnen teams veel vragen oproept. (zie deel III) - 

https://www.maisonmedicale.org/Governance-du-plan-e-sante.html 
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Fédération des Maisons Médicales 
 
Boulevard du Midi 25 bte 5 – 5e étage 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 514 40 14 
Email : fmm@fmm.be 
Website : www.maisonmedicale.org 



 

 

 

 

 

Type d’action : Social - Sociale sector 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De "Fédération des Services Sociaux" ondersteunt zo'n dertig sociale diensten in de regio 

Brussel. Hun actieterrein is de strijd tegen armoede, onzekerheid en sociale uitsluiting. Sociale 

diensten worden geconfronteerd met een sterke vraag naar hulp van burgers met betrekking 

tot de administratieve procedures die uitsluitend online moeten worden uitgevoerd. 
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Fédération des Services Sociaux 
 
Rue Gheude 49 
1070 Anderlecht 
 
Tel. : 02 223 37 74 
Email : info@fdss.be 
Website : www.fdss.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Fobagra is een vzw die zich inzet voor de bestrijding van de digitale kloof. 

Ze specialiseerde zich in ICT-toegang en -training voor het grootste aantal. 

"Onze strategie is om partnerschappen met sociaal-educatieve actoren (vzw, scholen en 

overheidsinstanties) te ontwikkelen om hen op dit gebied te versterken: socioprofessionele 

integratie, geletterdheid, levenslang leren , OCMW's, sociale economie, senioren, gemeenten, 

... Concreet bieden we flexibele en goedkope oplossingen om computer en ICT te integreren 

in de associatieve praktijk. " 
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Fobagra 
 
Rue du méridien 20 
1210 Saint-Josse-ten-Noode 
 
Tel. : 02 219 69 16 
Email : secretariat@fobagra.net 
Website : www.fobagra.net 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 
Beschrijving 

De Koning Boudewijnstichting wenst projecten te ondersteunen die de toegang, 

vaardigheden en het gebruik van digitale hulpmiddelen door het meest afgelegen publiek 

willen bevorderen, die niet vaak digitale ruimtes of structuren bezoeken die toegang bieden 

tot training in digitale hulpmiddelen. Dit moeten concrete projecten zijn die zich richten op 

mensen met een laag opleidingsniveau en die zijn uitgesloten van de digitale wereld. 
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Fondation Roi Baudouin 
 
Rue Brederode 21 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 500 45 55 
Email : info@kbs-frb.be 
Website : www.kbs-frb.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof & Santé - 

Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 
Beschrijving 

De vzw Forest Quartier Santé biedt gezondheidsanimaties voor in lokale verenigingen, 

sportieve en culturele activiteiten, een Digital Space, intergenerationele 

ontmoetingsactiviteiten, netwerken en lokale overlegplaatsen, training en actie-onderzoek. 

Het doel van de vzw is op de ervaring van mensen in hun dagelijks leven te steunen om 

adequate antwoorden te bieden op de gezondheidsbehoeften van de bevolking. Forest 

Quartier Santé hecht veel belang aan de hulp en ondersteuning van mensen die nog lang niet 

bevriend zijn met digitale technieken door een toegankelijke EPN (brede openingsuren) aan 

te bieden en de aanwezigheid van een trainer / facilitator om mensen te helpen bij het gebruik 

van digitale hulpmiddelen . 
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Forest Quartier Santé 
Entraide entre voisins - Wederzijdse hulp tussen buren 
 
Boulevard de la Deuxième Armée britannique 27 
 
1190 Forest 
 
Tel. : 02 340 26 00 
Email : info@f-q-s.be 
Website : www.f-q-s.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Social - Sociale sector 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Non 

 

Beschrijving 

De "Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté" streeft ernaar daklozen toegang te bieden 

tot huisvesting, en de jeugd te helpen. Hij heeft contact met sociale voorzieningen en werkt 

voor de strijd tegen armoede. 
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Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté 
 
Rue Fernand Bernier 40 
1060 Saint-Gilles 
 
Tel. : 02 600 55 66 
Email : info@le-forum.org 
Website : www.le-forum.org 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

De vzw Gammes is een thuiszorgdienst actief in de 19 Brusselse gemeenten. Hun doel is 

mensen te ondersteunen die een konstante aanwezigheid nodig hebben. Ze streven naar een 

actieve aanwezigheid op lang termijn en het optimaliseren van het mentale, fysieke en sociale 

welzijn van de begunstigde. Deze vereniging maakt het thuisblijven van de ouderen mogelijk, 

en verzekeren hun een kwaliteit van leven. De vereniging is betrokken bij projecten op het 

niveau van hulp en digitaal. 
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Gammes 
Service de Garde à Domicile 
 
Chaussée de Charleroi 123a bt4 
1060 Saint Gilles 
 
Tel. : 02 537 27 02 
Email : info@gammesasbl.be 
Website : gammesasbl.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

"Handiplus streeft naar het inbrengen van het kwetsbare en gehandicapte publiek dankzij de 

nieuwe technologieën van informatie en communicatie door het management van 

verschillende diensten" 
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Handiplus 
 
Rue des Champs 67 
1040 Etterbeek 
 
Tel. : 02 647 04 50 
Email : info@handiplus.com 
Website : www.handiplus.net 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Het Universiteit Verpleging's Centrum van Brugmann is een algemeen openbaar ziekenhuis 

van de Stad Brussel, de gemeente Schaarbeek en hun respectieve OCMW's. Als integraal 

onderdeel van het IRIS-netwerk, is het aangesloten bij de twee Brusselse medische faculteiten 

(ULB en VUB) en vormt het op de Horta-site een ziekenhuisgroep (OSIRIS) met het Koningin 

Fabiola Universitair Kinderziekenhuis (HUDERF). Het ziekenhuis is ook lid van het Universitair 

Ziekenhuis van Brussel met HUDERF, het Institut Jules Bordet en de CHU Saint-Pierre. Samen 

werken deze instellingen aan kwalitatieve, innovatieve zorg die dicht bij hun patiënten staat. 
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CHU Brugmann 
 
Place Van Gehuchten 4 
1020 Laeken 
 
Tel. : 02 537 71 24 
Email : info@chu-brugmann.be 
Website : www.chu-brugmann.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

"Huis voor Gezondheid" is het ideale aanspreekpunt voor alle Nederlandstalige 

zorgaanbieders in Brussel. Bent u een zorgverlener die vragen of concrete ervaringen wilt 

delen?  Wij delen onze diepgaande kennis van het Brusselse zorgveld en stimuleren 

samenwerking en netwerken tussen organisaties en zorgaanbieders. Ons doel is om de 

toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren voor iedereen die een 

gezondheidszorgdienst wil gebruiken. Om dit te doen, ondersteunt Huis voor Gezondheid 

zorgaanbieders en hun organisaties die toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg in het Nederlands 

willen bieden, op basis van een uitgebreide patiënt / cliënt benadering. " 
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Huis voor gezondheid 
 
Lakensestraat 76 bus 7 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 412 31 67 
Email : info@huisvoorgezondheid.be 
Website : www.huisvoorgezondheid.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De vzw Infirmières de rue gaat dakloze mensen tegenmoet waar ze zich bevinden, direct en 

gratis. "Dank zij gezondheidszorgen verdienen we hun vertrouwen en motiveren we ze om  

voor hun gezondheid en hygiëne te zorgen.  We begeleiden hen in de juiste zorgstructuren, 

luisteren actief naar hen geven hen informaties." 
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Infirmiers de rue 
 
Rue Gheude 21-25/4 
1070 Anderlecht 
 
Tel. : 02 265 33 00 
Email : info@idr-sv.org 
Website : www.infirmiersderue.org 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

K-Nal is een tweetalig gezondheidscentra.  Hun doel: zoveel mogelijk mensen toegang tot 

gezondheidszorg bieden. Een solidariteitsgezondheid! Kwetsbare patiënten, van hier of 

elders, met of zonder papieren, met of zonder een huis, die met meer en meer complexe 

problemen zitten.  "De eerste lijn moet zich uitstrekken tot andere aspecten van het leven en 

moet steunen op de sterke punten van iedereen, te beginnen met de meest fragiele en 

gestigmatiseerde mensen. We zijn 5 verenigingen die de uitdaging aangaan om op eenzelfde 

plaats te werken, om synergieën tussen onze groepen te creëren en om iedereen te helpen 

om zich in de buurt te ankeren zijn levenproject te realiseren." 
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K-Nal Santé 
Projet subsidié - Gesubsidiëerd project Fondation Roi Baudouin 
 
Rue de la Borne 17 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
 
Tel. : 02 660 30 78 
Email : info@knalsante.be 
Website : / 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof & Santé - 

Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 
Beschrijving 

De Entr'Aide des Marolles is onderverdeeld in 4 diensten: de "Centre d’Action Sociale Globale" 

- een wijkgezondheidscentra- een Psychologische hulpdienst en een Ecole de français. Deze 

vereniging van solidariteitswijken vecht tegen de digitale kloof door het organiseren van 

training en ondersteuning bij het gebruik van digitale hulpmiddelen door kwetsbare mensen. 
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L’Entr’Aide des Marolles 
 
Rue des Tanneurs, 169 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 510 01 92 - 02 510 01 80 
Email : entraide@entraide-marolles.be 
Website : www.entraide-marolles.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 
Beschrijving 

Cairn is een buurthuis dat sociale diensten verleent. Er worden computerlessen georganiseerd 

per module. Ze bieden een inleiding tot het gebruik van een computer en van Apps. Kleine 

groepen worden gevormd op aanvraag. 
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Le Cairn 
Maison de quartier et des services d'action sociale globale - Huis van wijk 
en de diensten van globale sociale actie 
 
Chaussée de Neerstalle 323 
1190 Forest 
 
Tel. : 02 376 88 84 
Email : lecairn.coordination@gmail.com 
Website : www.lecairn.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Social - Sociale sector 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De Ligue des Familles wilt de levensomstandigheden en de toekomst van iedereen verbeteren 

door acties die voor en door ouders worden op touw gezet. 

De Ligue des Familles richt zich tot ouders van alle achtergronden, ongeacht hun status, hun 

afkomst, hun levenskeuzes, hun religieuze of politieke meningen, ... 

Voor de Ligue zijn ouders  personen die een familierelatie hebben met een of meer kinderen, 

(kinderen, tieners of volwassenen). 
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Ligue des familles 
 
Avenue Émile de Béco, 109 
1050 Ixelles 
 
Tel. : 02 507 72 11 
Email : info@liguedesfamilles.be 
Website : www.laligue.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

La Maison d'accueil l'Ilot biedt dakloze (en voormalige daklozen) mensen toegang tot digitale 

hulpmiddelen door computers ter beschikking te stellen. 

Ze voorzien drie huizen, een dagcentrum en een post-ontvangend centrum van krachtige 

computers en begeleid de mensen om ze te gebruiken. 
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L'Ilot 
Maison d'accueil - ontvagsthuis 
 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 104 
1060 Saint-Gilles 
 
Tel. : 02 537 20 41 
Email : info@ilot.be 
Website : ilot.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Non 

 

Beschrijving 

Lire et Ecrire Bruxelles ontwikkelt gecoördineerde alfabetiseringsacties binnen 5 

ontvangstpunten in Molenbeek, Anderlecht, Sint-Gillis, Elsene en Schaarbeek. Daarnaast 

biedt de vzw ondersteuning aan geletterdheid in het hart van buurtverenigingen. Alfa-trainers 

worden gedetacheerd en gaan naar de verenigingen (rond de 40) om regelmatig lees- en 

schrijflessen te geven. De alfabetiseringsopleiding versprijd ziche dus over het hele Brussels 

Gewest. De vzw integreert digitaal leren in alpha-training. Bijvoorbeeld, het gebruik van self 

banking, ... 
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Lire et Ecrire Bruxelles 
 
Rue de la Borne 14 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
 
Tel. : 02 412 56 10 
Email : info.bruxelles@lire-et-ecrire.be 
Website : www.lire-et-ecrire.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) is een onafhankelijke Franstalige federatie 

van patiënten- en familieorganisaties. Het werd opgericht in 1999 en verenigt meer dan 90 

verenigingen van patiënten en familieleden. De LUSS heeft drie missies: 

patiëntenverenigingen ondersteunen en bevorderen, opleiden en informeren en deelnemen 

aan gezondheidsbeleid. Het waardeert de deelname van patiëntenverenigingen en gebruikers 

en pleit voor toegang tot kwaliteitszorg voor iedereen. Patiëntenverenigingen en LUSS volgen 

het e-gezondheidsthema met betrekking tot de rechten van patiënten op de voet. De LUSS 

organiseert debat momenten, informatie en burger bewustwording benadrukken 

verschillende aandachtspunten: e-health als een instrument voor een betere relatie patiënt / 

professional inzage in het dossier van de patiënt, de strijd tegen de ongelijkheden die verband 

houden met de digitale kloof, het respect voor het privé-leven en de garantie van een veilig 

systeem voor de uitwisseling van gegevens. De LUSS relais ook de mening van de gebruikers 

binnen de verschillende mandaten (raadgevend comité van de gebruikers van het platform e-

Health, de Federale Commissie Rechten van de patiënt Health Network Brussel, Wallonië 

Health Network, ...). Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is een plateform van patiënten- en 

familieorganisaties in Vlaanderen. De VPP is opgericht in 1999 en werkt dagelijks samen met 

patiëntenorganisaties om deelname aan gezondheidsbeleid te bevorderen. De PPV benadrukt 

de kwaliteit van leven van de patiënt en familie, op zoek naar de behoeften en 

aandachtspunten van chronische patiënten te voldoen door de verdediging rente op alle 

niveaus van de overheid en met alle betrokken organisaties. De VPP treedt op en ontwikkelt 

verschillende projecten en initiatieven om de toegang van de patiënt tot zijn eigen dossier te 

versterken. 
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Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) - Vlaams 
Patiëntenplatform (VPP) 
Ligue des Usagers des Services de Santé - Gebruikers van de 
Gezondheidsdiensten 
 
Avenue Sergent Vrithoff 123 
5000 Namur 
 
Tel. : 081 74 44 28 
Email : luss@luss.be 
Website : www.luss.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 
Beschrijving 

BILOBA  is een ontmoetingsplaats/ankerpunt en een solidaire woon- en leefomgeving  voor 

senioren waar gezamenlijk betekenis en vorm wordt gegeven aan “oud worden in de 

Brabantwijk”.  Het BILOBA richt zich expliciet naar senioren van diverse origine. BILOBA streeft 

ernaar dat de senior, of die nu thuis woont, bij een van de kinderen inwoont, of in BILOBA 

woont,  waardig oud kan worden. BILOBA organiseert workshops over : "Hoe gebruik ik mijn 

smartphone? 
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Maison Biloba 
Maison de quartier - huiswijk 
 
Rue des palais 34 
1030 Schaerbeek 
 
Tel. : 0489 56 88 81 
Email : info@maisonbilobahuis.be 
Website : www.maisonbilobahuis.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

De wijksgezondheidcentras gebruiken de Pricare-software voor hun interne werking. Het 

zorgt voor een betere zorg voor patiënten door meer informatie over hen te centraliseren en 

ondersteunt multidisciplinariteit in M.M. Met betrekking tot het delen van medische 

gegevens met de tweede lijn van zorg, proberen zij aanbieders te motiveren om het Brusselse 

Gezondheidsnetwerk te gebruiken. Het wijksgezondheidcentra Le Noyer bestaat al veertig 

jaar en heeft 3000 patiënten. Ze heeft al verschillende acties, evenementen en 

bewustmakingscampagnes georganiseerd met betrekking tot het elektronische recept. In 

sommige wijksgezondheidcentras wordt een reflectie op de e-healthprojecten geïnitieerd. Er 

wordt met name nagedacht over een mogelijke toegang voor patiënten tot hun gedeelde 

medische dossier ... 
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Maison Médicale (Le Noyer) 
Maison médicale - médicalehuis 
 
boulevard du Midi 25 bte 5 – 5e étage 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 514 40 14 - 02 734 24 53 
Email : fmm@fmm.be 
Website : www.maisonmedicale.org 



 

 

 

 

 

Type d’action : Lutte contre la fracture numérique - actie tegen de digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Maks is een tweetalige vzw en bevindt zich in Cureghem (een van de armste wijken van 

Brussel). Het merendeel van de bevolking is immigrant uit de eerste, tweede of derde 

generatie. Wat de digitale inclusie betreft is hun werk gericht op het leren van 

computervaardigheden, videotechnieken en codering.  Maks biedt innovante digitale 

projecten voor jong en oud. " 
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Media Actie Kuregem - Stad (MAKS) 
Maison de quartier - huiswijk 
 
Rue Georges Moreau 110 
1070 Anderlecht 
 
Tel. : 02 555 09 90 
Email : info@maksvzw.org 
Website : www.maksvzw.org 



 

 

 

 

 

Type d’action : Social - Sociale sector 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Medimmigrant is een Brusselse vzw die individuele ondersteuning geeft aan mensen in een 

precair verblijfsstatuut die medische noden hebben. Wij werken met personen die 

beroepsmatig deze mensen begeleiden of rechtstreeks met de betrokkenen zelf.  

"Wij proberen ook op structureel vlak de problematiek van gezondheid en mensen in een 

precair verblijfsstatuut aan te pakken. Medimmigrant geeft bv. vormingen, schrijft 

beleidsaanbevelingen en neemt deel aan diverse werkgroepen". 
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Medimmigrant 
 
 
Tel. : 02 274 14 33 
Email : info@medimmigrant.be - secr@medimmigrant.be 
Website : www.medimmigrant.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

"De eerste missie van de christelijke Ziekenfonds is het beheer van ziektekostenverzekeringen 

en -uitkeringen, dan past het de verordening toe door de terugbetaling van 

gezondheidszorguitkeringen en de betaling van uitkeringen aan zieken en gehandicapten die 

de juiste toepassing van de wet garanderen De ziekenfonds geeft de disfuncties door over de 

wetgeving via de raadpleegorganen van het RIZIV. Ze onderhandelt  overeenkomsten en 

bedragen met de zorgaanbieders om de tariefveiligheid voor de patiënten te waarborgen. Als 

manager en medebeslisser van de verplichte verzekering, neemt het CM deel aan de definitie 

van de gezondheidszorgbeleid en tracht de prestaties te verbeteren van een systeem dat 

toegankelijk is voor de gehele bevolking, en ze heeft blijvende aandacht voor kwetsbare 

patiëntengroepen. " 
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Mutualités Chrétiennes 
Mutualités 
 
Rue de Laeken 156 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 244 28 03 
Email : info@mc.be 
Website : www.mc.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

"De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen 5 apolitieke en dynamische ziekenfondsen. Met 

meer dan 2 miljoen leden zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen de derde grootste 

verzekeringsinstelling van het land. Onze ambitie? Een proactieve en innoverende 

gezondheidsactor zijn, ten dienste van onze leden".  We zijn aan geen enkele politieke 

beweging verbonden en we zijn geen zorgverleners (we beheren geen ziekenhuizen, 

apotheken, …). Wel zijn we heel erg begaan met de bescherming van onze 2,2 miljoen leden. 

Wij gaan voor een duurzaam en transparant zorgbeleid, waarbij de inbreng van de 

burger/patiënt centraal staat. We garanderen voor iedereen de toegang tot een 

kwaliteitsvolle gezondheidszorg. 
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Mutualités libres 
Mutualités 
 
Route de Lennik 788A 
1070 Anderlecht 
 
Tel. : 02 778 92 11 
Email : info@mloz.be 
Website : www.mloz.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De sociale diensten van de ziekenfondsen ondersteunen de burgers bij hun 

verzekerbaarheidsprocedures, administratieve procedures betreffende uitkeringen en het 

openen van rechten (erkenning van handicaps). Daarnaast hebben veel vragen betrekking op 

huisvesting, werkloosheidsuitkeringen. De formulieren die moeten worden ingevuld (soms 

online) zijn talrijk en de verzwakte degenen zijn beroofd. Ze zoeken een bevoorrecht menselijk 

contact met de maatschappelijk werkers die hen kunnen helpen. 
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Mutualités socialistes 
Mutualités 
 
Rue du Midi, 111 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 506 96 11 
Email : info@fmsb.be 
Website : www.fmsb.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid & Social - sociale sector 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

La "Plate-Forme Prévention Sida" is een Belgische vereniging die zich inzet voor de preventie 

van hiv-aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) in Wallonië en Brussel.  

Doelstellingen : De strijd tegen hiv / aids en SOA's "op de agenda" houden bij het grote 

publiek, jongeren en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals migranten, 

homoseksuelen en PLHIV;  Risicoreductie van HIV-infecties en soa's versterken , door een 

beter gebruik van condooms, vaker beroep te doen op testen en de vroege behandelinge van 

besmette personen; solidariteit  en niet-discriminerende houding ten opzichte van mensen 

met hiv (PPVIH) bevorderen.Het AIDS-preventieplatform biedt tools en 

communicatiecampagnes over HIV-aids en soa aan voor verschillende doelgroepen.  Het 

plateforme werkt samen met de vzw Migrant soutein et précarité, en heeft ook en flyer 

uitgebracht voor personen die leven met AIDS over het goede gebruik van het gedeelde  

patiëntendossier. 
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Plate-Forme Prévention Sida 
 
Place de la Vieille Halle aux Blés, 29 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 733 72 99 
Email : info@preventionsida.org 
Website : preventionsida.org 



 

 

 

 

 

Type d’action : Social - Sociale sector 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De belangrijkste doelstellingen van de dienst zijn : de viesie van mensen die in armoede leven 

te integreren in de federale overheidsdiensten en de toegankelijkheid van openbare diensten 

voor alle burgers te verbeteren, vooral voor mensen die in armoede leven. "We werken aan 

het verbeteren van de toegang tot fundamentele sociale rechten, door het integreren van de 

visie van experts die armoede of sociale uitsluiting hebben ervaren, in de federale 

overheidsdiensten. 
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Projet Experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion 
sociale 
 
Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 165 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 508 85 66 
Email : question@mi-is.be 
Website : www.mi-is.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid & Social - sociale sector 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 

Beschrijving 

Het Medisch Centrum Project Lama biedt aan alle druggebruikers die aan haar deur klopt een 

diepgaand beeld van hun situatie: sociaal, psychologisch, medisch. Het definieert een 

modaliteit van aanpak, aangepast aan iedere individuele situatie, ofwel in een van haar centra 

(pluridisciplinaire ambulante opvolging, substitutiebehandelingen), ofwel in een meer 

aangepaste structuur (ziekenhuis, nabhenadelingscentrum, dagcentrum, …). Het Centrum 

beantwoord ook vragen die met de digitale kluif te maken hebben. 

 

56 
Projet Lama 
Centre pour toxicomanes - Centrum voor drugsverslaafden 
 
Rue Gheude 47 
1070 Anderlecht 
 
Tel. : 02 524 33 52 
Email : info@projetlama.be 
Website : feditobxl.be/fr/membres/centre-medical-projet-lama/ 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Het project BOOST beoogt een beter antwoord te geven op de behoeften van de chronisch 

zieken tijdens hun zorgtraject, Het is opgebouwd op basis van de behoeften en de aanvraag 

van de patiënten en van hun familie en stelt een model voor dat de coordinatie van alle zorg 

en hulp verstrekkers van een patiënt in zijn woonomgeving, 

57 
Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles 
 
Boulevard Pacheco 34 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 375 12 97 
Email : boost@rmlb.be 
Website : www.boostbrussels.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

REZONE is een servicenetwerk op het gebied van geestelijke gezondheid actief in het 

zuidwesten van Brussel. REZONE heeft als doel om een samenhangend en gecoördineerd 

aanbod van zorg en ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid te ontwikkelen, 

gebaseerd op de keuzes van gebruikers en hun integratie in de stad. 
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Rezone : Réseau de service dans le domaine de santé mentale 
Projet subsidié - Gesubsidiëerd project Fondation Roi Baudouin 
 
L'Adret, Avenue Albert 135 
1190 Forest 
 
Tel. : 0483 65 80 85 
Email : coordination@rezone.be 
Website : www.rezone.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 
Beschrijving 

Het "Service d'aide aux jeunes en milieu ouvert" maakt opvang en ondersteuning van 

jongeren in hun leefomgeving mogelijk. Het biedt toegang tot een EPN als antwoord om 

jongeren (14-24 jaar) te helpen bij hun online administratieve procedures, zoals een 

studiebeurs aanvragen. Bovendien is " Banque de compétences des jeunes" een project dat 

door de Koning Boudewijnstichting wordt gefinancierd. Het verbindt tieners met geïsoleerde 

senioren. Tieners zijn beschikbaar voor ouderen om hen te helpen (om hun boorschappen te 

doen, een muur te verven, een oud meubelstuk te evacueren ...). 
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Samarcande 
Service d'aide aux jeunes en milieu ouvert - Dienst van hulp voor de 
jongeren in open milieu 
 
Rue de Theux, 51-53 
1040 Etterbeek 
 
Tel. : 02 647 47 03 
Email : info@samarcande.be 
Website : www.samarcande.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit is een initiatief van beide grote vakbonden en 

mutualiteiten, verschillende verenigingen en netwerken, ngo’s en academici.  "We bundelen 

onze krachten om te waarschuwen voor de gevolgen van de neoliberale politiek op sociaal en 

gezondheidsvlak. We komen samen op voor een solidair gezondheids- en welzijnsbeleid en 

gezondheid als recht voor iedereen". 
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Plate-forme d'action Santé & Solidarité 
Plate-forme d'action Santé & Solidarité 
 
53 Chaussée d'Haecht 
1210 St Josse-ten-Noode 
 
Tel. : 02 209 23 64 
Email : info@sante-solidarite.be 
Website : www.sante-solidarite.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

Le Service d'Aide aux Séniors Bruxellois heeft tot doel hulp te bieden aan ouderen en 

gehandicapten die in de stad Brussel wonen om hen in staat te stellen thuis te blijven en zo 

hospitalisatie of plaatsing in een verpleeghuis te voorkomen. Deze service biedt zorgverleners, 

thuisverpleging ... 
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Service d'Aide aux Seniors bruxellois 
Service de Soins à Domicile - thuisverzorgingdienst 
 
Rue Van Helmont 32 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 505 46 70 
Email : info@aidefamiliale.be 
Website : www.soins-domicile-bxl.be 



 

 

 

 

 

Type d’action :  

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De rol van le Service Intégré de Soins à Domicile is, onder andere, de verschillende zorg en 

hulp verleners, van thuishulp en van instellingen, in staat te stellen hun ervaringen te delen, 

zodat zij samen het meest geschikte kader kunnen aanbieden aan mensen die thuis willen 

blijven wonen. Met het oog op een coherente, toegankelijke en patiëntvriendelijke 

gezondheidszorgaanbieding.   Le Service Intégré de Soins à Domicile zorgt voor een goede 

informatieuitwisseling voor zorgverleners en voor patiënten en stimuleert de samenwerking 

tussen al haar leden door een geoptimaliseerde informatieuitwisseling 
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Service Intégré de Soins à Domicile Bruxelles 
Service Intégré de Soins à Domicile  Geïntegreerde thuiszorgdienst  
Bruxelles 
 
Boulevard Pacheco 34 
 
1000 Bruxelles 
 
Tel. : 02 375 12 97 
Email : info@sisd-bruxelles.be 
Website : www.sisd-bruxelles.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé -  & Lutte contre la fracture numérique - actie tegen 

digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 
Beschrijving 

De vzw Solival biedt persoonlijk advies over huisverbetering door ergotherapeuten, voor 

mensen met een handicap en mensen die hun onafhankelijkheid verloren hebben. 

Momenteel is de vereniging betrokken bij twee projecten op het gebied van digitale inclusie. 

Het Cyberval-project wil toegang geven tot digitale technologische hulpmiddelen (aangepast 

toetsenbord, oogcontrole, gyroscopische muis, gespecialiseerde software, digitale 

hulpmiddelen om communicatie te vergemakkelijken ...).  Een test- en leerruimte geeft 

mensen de kans deze technologische hulpmiddenlen te testen, en er informatie over te 

krijgen. Het InclusivIT-project helpt mensen die hun autonomie verloren hebben, of die sociaal 

verzwakt zijn, in staat te zijn digitale tools te gebruiken in hun dagelijks leven om hun kwaliteit 

van leven te verbeteren.  Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het OCMW van 

Sint-Agatha-Berchem en staat open voor alle actoren van de regio (verenigingen, politici enz.) 

die zich betrokken voelen met digitale inclusie. Er is een sectoroverschrijdende werkdynamiek 

met de christelijke ziekenfonds, met thuisverzorging, met Altéo (https://www.alteoasbl.be/), 

ENEO (sociale beweging van ouderen) en Valisa (revalidatieziekenhuis en polikliniek 

http://www.valida.be/).   

Dit project wilt ongedekte digitale behoeften detecteren, hulpmiddelen uitwisselen tussen de 

verschillende actoren, zodat iedereen elkaar leert kennen en burgers naar de juiste diensten 

verwijzen. 
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Solival - Cyberval - InclusivIT 
Conseils en aide technique- raad in technische hulp 
 
avenue Josse Goffin 180 
1082 Berchem Saint Agathe 
 
Tel. : 0478 15 15 00 
Email : info@solival.be 
Website : www.solival.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Santé - Gezondheid 

Niveau d’action : Niveau Méso - mesoniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : / 

 

Beschrijving 

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra wenst bij te dragen aan een toegankelijke, 

toekomstgerichte en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.  Ze werkt 

samen met andere partners op de eerste lijn aan het realiseren van gezondheid als basisrecht 

voor allen en aan het verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid. 
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Vereniging van Wijkgezondheidscentra (VWGC) 
Fédération des Maisons Médicales Néerlandophones 
 
Vooruitgangstraat 333 bus 10 
1030 Schaerbeek 
 
Tel. : 02 265 01 67 
Email : info@vwgc.be 
Website : vwgc.be 



 

 

 

 

 

Type d’action : Association de quartiers solidaires - buurtsolidariteitsvereniging 

& Lutte contre la fracture numérique - actie tegen digitale kloof 

Niveau d’action : Ancrage local - microniveau 

Intérêt pour l’appel à projet : Oui 

 
Beschrijving 

De vereniging Wijkpartenariaat zet zich aan de basis in voor de strijd tegen armoede en sociale 

uitsluiting. Zij ontwikkelt projecten die kaderen in een duurzame ontwikkeling van de 

Brabantwijk. De organisatie zoekt samen met verschillende minder draagkrachtige 

bewonersgroepen van deze buurt naar structurele oplossingen voor problemen die zij in hun 

dagelijkse leef- en woonomgeving ervaren gericht op het verwerven van een gelijkwaardige 

positie in de samenleving 
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Wijkpartenariaat - De Schakel 
Projet subsidié - Gesubsidiëerd project Fondation Roi Baudouin 
 
Dupontstraat 58 
1030 Schaerbeek 
 
Tel. : 02 219 00 64 
Email : / 
Website : social.brussels 



 

 

 

 

 

 

Type d’action :  

Niveau d’action :  

Intérêt pour l’appel à projet :  

 

Beschrijving 

 

 
 
 
Tel. :  
Email :  
Website :  


