Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

Ado-Icarus
Peter Benoitplein 22, 1120 Neder-Over-Heembeek
www.ado-icarus.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
LDC Ado-Icarus + RTH werking (= mobiele en ambulante begeleidingen + dagopvang georganiseerd
door vrijwilligers)

Takenpakket / Brève description des activités:
Voorstel werking activiteitencentrum, RTH - begeleiding, LDC en project Buurtpensioen.
Indien het bezoek samenvalt met een ontmoetingsmoment in het activiteitencentrum (telkens op
dinsdag), is deelname mogelijk. Activiteiten worden mee ondersteund door vrijwilligers.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 6
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Lokaal dienstencentrum / Centre de services local
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
26/11/2020 - 14:00

AFGELAST - ANNULE: Aksent vzw
Volledige werking
www.aksentvzw.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
- Lokaal dienstencentrum: plek waar senioren en hulpbehoevenden terechtkunnen voor een
maaltijd, gezelschap, activiteiten. Dit gebeurt regelmatig in samenwerking met andere lokale
organisaties.
- Aanvullende thuishulp: hulp aan huis bij senioren in Evere en Schaarbeek
- Socio-professionele inschakeling: leerwerktrajecten van 2 jaar voor personen die ver verwijderd zijn
van de arbeidsmarkt

Takenpakket / Brève description des activités:
Videogesprek van +- 1u waarbij de deelnemer via de virtuele kijkbuisstage fysiek rondgeleid wordt in
de organisatie tijdens verschillende activiteiten die op dat moment plaatsvinden. De deelnemer komt
zo in contact met de verschillende deelwerkingen en medewerkers van de organisatie en krijgt de
mogelijkheid kort te dialogeren met medewerkers en bezoekers die er op dat moment zijn.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Lokaal dienstencentrum / Centre de services local
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 26/11/2020 - 14:00
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
Blindenzorg Licht en Liefde vzw
Kunstlaan 24 bus 21, 1000 Brussel
https://www.blindenzorglichtenliefde.be/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Blindenzorg Licht en Liefde vzw helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit
te bouwen. We ijveren bovendien voor een ‘inclusieve’ samenleving, waar aan iedereen gedacht is –
ook aan wie slecht ziet. Opgericht in 1923, is Licht en Liefde door de jaren heen een veelzijdig
netwerk geworden. Expertise is onze grote kracht. Dankzij de steun van vele donateurs en
vrijwilligers kunnen we personen met een visuele handicap een ruime, vraag gestuurde zorg en
assistentie bieden. Daardoor zijn we voor de overheid en andere organisaties een veelgevraagde en
trouwe partner.

Takenpakket / Brève description des activités:
Volgen van een mobiliteitsles en een Iphoneles.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 1
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

Bru-Stars
184D, bvd léopold II, 1080 molenbeek-st-jean
-

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
équipe mobile en santé mentale impliquant 2 types de suivis :
- suivis de crise
- suivis de longue durée

Takenpakket / Brève description des activités:
Matinée : réunion d'équipe pluridisciplinaire avec discussion de cas cliniques,
fin de matinée : présentation globale (et un peu plus théorique) du fonctionnement de l'équipe,
après-midi : participation à une ou deux interventions de l'équipe mobile (en fonction de la
possibilité clinique).

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 4
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Geestelijke gezondheidszorg / Santé mentale
Taal / Langue: Frans/Français
Datum / Date stage: 1 visiteur par jour

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

VOLZET - COMPLET: Bru-Stars
Equipe des Jeunes Ados
Bru-Stars.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
L'équipe "jeunes ados" est une équipe pluridisciplinaire composée d'une pédopsychiatre, de
psychologues, éducateurs, infirmières, et d'une assistante sociale.
Nous travaillons avec des jeunes entre 12 et 16 ans qui pour la plupart ont décroché de leurs suivis,
de leurs projets. Notre objectif principal est de les remobiliser vers le soin, en lien avec le réseau et
leur famille. Pour ce faire, notre cadre d'intervention se veut souple et varié.

Takenpakket / Brève description des activités:
Lors de la journée d'échange, nous t’invitons à notre réunion d'équipe afin de voir comment nous
intervenons dans les différentes situations.
Nous te présenterons également notre programme de crise et notre programme longue durée. Pour
terminer, nous te proposons d’assister à la permanence téléphonique afin de voir comment sont
réceptionnées et orientées les demandes. Un temps de discussion sera aussi prévu avec toi pour
débriefer de la journée.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 3
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Geestelijke gezondheidszorg / Santé mentale
Taal / Langue: Frans/Français
Datum / Date stage: 1 visiteur par jour

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
Buurthuis Bonnevie
Bonneviestraat 40, 1080 Sint Jans Molenbeek
http://www.bonnevie40.be/ https://www.facebook.com/buurthuisbonneviemaisondequartier/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Vzw Buurthuis Bonnevie ijvert voor een leefbare buurt Molenbeek-centrum, in een duurzame en
rechtvaardige wereld, samen en in betrokkenheid met de bewoners door het uitbouwen van een
geïntegreerde wijkwerking.
Wonen: ons centraal thema
- een goede kwaliteit van het huisvestingsbestand voor huurders en eigenaar-bewoners;
- een herwaardering van de wijk en de openbare ruimte in de richting van een duurzame wijk;
- een samenleven in respect voor de diversiteit van bewoners van verschillende origine, sociale klasse
en leeftijd.
Bewoners
Buurthuis Bonnevie neemt de kansarme bewoners als referentiepunt voor haar werking. Omdat zij
minder maatschappelijke kansen hebben, zal het Buurthuis hen prioritair ondersteunen zodat ze hun
stem kunnen laten horen in het maatschappelijk debat. Wij werken samen met alle bewoners die
willen ijveren voor een meer leefbare buurt.
Participatie
De uitdrukking ‘Samen met bewoners’ verwijst naar het belang van participatie. De tussenkomst van
de burger mag niet beperkt worden tot het uitbrengen van zijn stem bij de verkiezingen. Zoals wij het
zien, kunnen burgers bijdragen aan het welzijn van de gemeente door mee naar oplossingen te
zoeken voor collectieve of groepsgebonden noden.
Participatie versterkt de democratie en wakkert bovendien de interesse van de burger voor het
groter geheel aan. Ze verbetert het lokaal beheer en is het middel bij uitstek om het gesprek tussen
de gemeente en haar inwoners op gang te brengen om het collectief belang te dienen.Participatie
biedt mensen emancipatie en ontwikkelingskansen. Door samen naar oplossingen te zoeken voor
gemeenschappelijke problemen, worden de sociale banden aangehaald en versterkt.
Structurele werking
De organisatie droomt van een meer rechtvaardige maatschappij. Ze draagt hiertoe bij door te
werken aan het verhogen van de draagkracht van bewoners (emancipatie) en te werken aan
structurele maatschappelijke veranderingen. Door haar benadering wil ze bijdragen aan een
duurzame wereld die de toekomst van de komende generaties vrijwaart.
Geïntegreerd
We kijken naar de wijk als geheel.

Om te kunnen werken met bewoners, om de wijk goed te kennen, om nieuwe evoluties aan te
voelen en projecten op te zetten, moet de werking goed verankerd zijn in de buurt en het
buurtweefsel.
De verschillende diensten en projecten worden interne afgestemd. We werken vanuit de ‘Bonnevievisie’ met een dubbele benadering: bewonersgericht en probleemgericht. Tussen beide aspecten
moet een evenwicht gevonden worden op het niveau van de projecten en van de instelling.
We schakelen ons in, in een breed netwerk van organisaties die ijveren voor een meer rechtvaardige
maatschappij en in het bijzonder voor het Recht op Wonen , de uitbouw van duurzame wijken, het
verdwijnen van de armoede, de uitbouw van democratische besluitvormingsprocessen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Bezoek - kennismaking met werking buurthuis en de wijk.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 10
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Buurtwerkingen / Solidarité de quartier
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

VOLZET - COMPLET: CAW Brussel
Antwerpse laan 34, 1000 Brussel
www.caw.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Team onthaal is de toegangspoort voor de eerste hulpvraag. Dit kan via permanentie, telefoon, chat
of mail.
Alle hulpvragenvragen kunnen hier gesteld worden: administratie, financiën, schulden, psychisch
welzijn, huisvesting ( we zoeken NIET naar woningen), dagbesteding, verblijfsdocumenten,... Het
team onthaal doe t korte hulpverlening , maar ze verwijzen ook door naar meer gerichte
hulpverlening. ze hebben een zeer goede kennis van de Brusselse sociale kaart.

Takenpakket / Brève description des activités:
Deelnemen aan permanentie, afspraken, huisbezoeken,... Afhankelijk van wat er op bepaalde dag
gepland staat.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 1
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Algemeen welzijn / Affaires sociales
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
23/11/2020 - 14:00

VOORBIJ - PASSE: CAW Brussel
Woonbegeleidingsdienst Puerto - Huis Van Vrede
https://www.caw.be/locaties/woonbegeleiding-puerto/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Puerto - Huis Van Vrede is een woonbegeleidingsdienst voor thuislozen. Wij richten ons tot hen die
ervoor kiezen zelfstandig te wonen en vrijwillig hulp vragen. thuislozen dekt een grote lading van een
gevarieerde groep alleenstaande of samenwonende mannen en vrouwen al dan niet vergezeld van
kinderen.
Meestal gaat het over mensen waar een veelheid aan factoren een hele problematiek vormen. De
voornaamste doelstelling is deze mensen de kans geven om een thuis te vinden. Elke bewoner heeft
een individuele begeleiding die vertrekt van maatzorg, een integrale aanpak waar de mens centraal
staat.

Takenpakket / Brève description des activités:
Een kennismaking van Puerto met een virtuele rondleiding. Ruimte voor uitwisseling en vragen.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Hulp aan dak- en thuislozen / Aide aux sans-abri
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 23/11/2020 - 14:00
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
Centrum Ambulante Diensten vzw
-, www.vzwcad.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
De trajectbegeleiders van De Werklijn bieden individuele begeleiding naar werk voor personen met
een arbeidsbeperking. We zoeken samen met de cliënt naar een tewerkstelling binnen het reguliere
of het beschermde arbeidscircuit. We werken hiervoor samen met verschillende opleidings- en
tewerkstellingspartners.

Takenpakket / Brève description des activités:
Een digitale voorstelling van De Werklijn. Ruimte voor uitwisseling en vragen.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 3
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

Centrum Ambulante Diensten vzw
Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht
https://www.vzwcad.be/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Mobiele en ambulante dienstverlening voor personen met een licht verstandelijke beperking. O.a.
Individuele begeleiding zelfstandig wonen, dagbesteding zowel individueel als in groep, AMA,
huishoudelijke assistentie en verhuur van appartementen voor onze doelgroep.

Takenpakket / Brève description des activités:
Voorstelling van de werking, meelopen met een begeleider of deelnemen aan een activiteit van de
dagbesteding.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 1
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

CGG Brussel
Elder en Expertisecentrum Dementie brOes
www.cgg-brussel.be/elder

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Elder is het ouderenteam van CGG Brussel. Het expertisecentrum dementie brOes is daar onderdeel
van.
Het is een preventieve werking die bekend staat voor zijn Narratieve Zorg, huisbezoeken rond het
levensverhaal bij ouderen bij wie depressie, dementie, eenzaamheid,... de kop opsteken. Daarnaast
hebben we een groepswerking voor ouderen en bieden we vorming en intervisie aan voor
professionals in de zorg voor ouderen. Momenteel loopt er ook een project om onze buurtgerichte
zorg op punt te stellen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Voorstelling werking, volgen teamvergadering, indien mogelijk mee op huisbezoek of bij andere
activiteit zoals infosessie, vorming, overlegmoment,.. afhankelijk van agenda in die periode.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 3
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Geestelijke gezondheidszorg / Santé mentale
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
CGG Brussel
Houba de Strooperlaan 136, 1020 Laken
http://www.cgg-brussel.be/bru-g-brusselse-groepswerking-vroeginterventie-voor-jongedruggebruikers/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
TAD Preventie van CGG Brussel houdt zich bezig met preventie (naar professionelen) en
vroeginterventie (kortdurende methodiek voor jongeren die riskant of beginnend problematisch
middelengebruik vertonen) van alle producten en gedragingen die verslavend kunnen zijn zoals
tabak, alcohol, cannabis, andere illegale producten, gamen en gokken.
Met preventie willen we organisaties ondersteunen hoe ze preventief kunnen werken rond
middelengebruik en vroegtijdige signalen van gebruik herkennen. Daarnaast willen we met
vroeginterventie een aansluitend laagdrempelig aanbod bieden voor jongeren die meer nodig
hebben dan preventieve boodschappen, maar nog geen nood hebben aan psychotherapie.

Takenpakket / Brève description des activités:
Voorstelling van de verschillende mogelijkheden van vroeginterventie: individueel of groepsaanbod,
een wekelijks contact of een kamp van verschillende dagen. Bespreking van nieuwe aanmeldingen en
opstart van de begeleiding.
Actief aan de slag met de methodieken van vroeginterventie.
(Halve dag)

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 10
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Geestelijke gezondheidszorg / Santé mentale
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

Cultureghem vzw
Ropsy Chaudronstraat 24/48, 1070 Anderlecht
https://www.cultureghem.be/nl/collectmet

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
CULTUREGHEM WIL ...
- Een samenleving waar iedereen zich thuis voelt.
- Een samenleving waar delen een evidentie is.
- Een samenleving die mensen dichter bij elkaar brengt.
CULTUREGHEM IS ...
- Een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
- Waar ideeën een plek vinden en van schets tot werkelijkheid komen.
- Waar klein en groot kunnen samenkomen op diverse evenementen.
- Waar er wordt gedeeld in de breedste zin van het woord: eten, ruimte en tools.
- Waar honderden helpende handen instaan voor een buurtwerking op Abattoir of ver daarbuiten.
Die honderden helpende handen, die grote groep vrijwilligers, vormen samen ons dreamteam. Zij zijn
van onschatbare waarde voor het slagen van al onze projecten. Cultureghem bouwen we samen met
hen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Tijdens Collectmet Deliveries kan je:
- ofwel per elektrische bakfiets groenten en fruit leveren bij mensen in bijzonder kwetsbare situaties
- ofwel helpen in de keuken en/of pakketten samenstellen
Meer info over Collectmet Deliveries vind je op: https://www.cultureghem.be/nl/nieuws/collectmetwordt-collectmet-deliveries

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 10
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Buurtwerkingen / Solidarité de quartier

Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

De Ark
MFC
https://www.dearktelaken.be/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Residentieel verblijf, schoolaanvullende dagopvang, contextbegeleiding

Takenpakket / Brève description des activités:
Residentieel verblijf, schoolaanvullende dagopvang, contextbegeleiding.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
VOORBIJ - PASSE: Familiehulp
-, www.familiehulp.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Familiehulp biedt thuiszorg aan in elke Brusselse gemeente. Dankzij onze thuiszorg-ondersteuning
(toiletzorg, boodschappen, koken, wassen, strijken, administratieve ontlasting, psychosociale
ondersteuning, ...) kunnen mensen thuis blijven wonen en moeten ze niet naar een aangepast verblijf
zoeken. Onze cliënten hebben een zorgvraag, al dan niet tijdelijk van aard. Het kunnen jonge
gezinnen zijn (kraamzorg) of oudere gezinnen (gezinsondersteuning), jonge alleenstaanden of oudere
alleenstaanden. Wij bieden zorg van 7 u tot 20 u op weekdagen en in het weekend. We bieden ook
nachtzorg aan. Bij ons kunnen mensen terecht voor hulpbeurten vanaf 2 uur/dag. Wij hebben
referentieverzorgenden in diverse domeinen : dementie, psychische zorg, palliatieve zorg,
kansarmoede, personen met een beperking. Wij werken graag in samenwerking met andere
ambulante dienstverleningen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Digitale voorstelling van de werking van Familiehulp. Ruimte voor uitwisseling en vragen.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Thuiszorg / Aide à domicile
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

FOD Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel
www.handicap.belgium.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Erkenning, tegemoetkomingen en sociale en fiscale voordelen (bijv. parkeerkaart,...) voor personen
met een handicap.

Takenpakket / Brève description des activités:
Informatie over onze aanvraagprocedure, wetgeving, beroepsmogelijkheden, enz.
Toegang tot onze dienstverlening voor burger en professional.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

VOLZET - COMPLET: Hermesplus
Tandemplus (Mobiel crisisteam)
https://hermesplus.be/functies/functie-2a/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Tandemplus is een mobiel crisisteam in het kader van de hervormingen van geestelijke
gezondheidszorg. Tandemplus ondersteunt personen in crisis op korte termijn op basis van psychosociale interventies. Het doel is om zo een opname in psychiatrie te vermijden, door een samen met
de persoon de elementen van de crisis in kaart te brengen, samen naar coping strategieën te zoeken
en een netwerk rond de persoon uit te bouwen.
We betrekken het bestaande netwerk, zowel professionelen al familie en naasten zoveel mogelijk,
waarbij we de focus leggen op de patiënt als op de context van de patiënt. De begeleiding gebeurt
bij de personen thuis of op een plaats waar de persoon zich goed voelt, dat kan ik een café in de
buurt zijn, een park,...
Tandemplus est une équipe mobile de crise dans le contexte de la réforme de soin de santé mentale.
Tandemplus soutient les personnes en crise à court terme sur la base d'interventions psychosociales.
L'objectif est d'éviter l'admission en psychiatrie en recherchant ensemble des stratégies de gérer la
crise et en construisant un réseau autour de la personne.
Nous impliquons le réseau existant, les professionnels ainsi que la famille et les proches autant que
possible, en nous concentrant sur le patient ainsi que sur le contexte du patient. Le suivi a lieu à
domicile de la personne ou dans un endroit où la personne se sent bien, qui peut être un café à
proximité, un parc,...

Takenpakket / Brève description des activités:
Korte uitleg en kennismaking van het team . Deelname aan teamvergadering, waarbij alle de nieuwe
aanvragen besproken worden en enkele lopende dossiers. De Teamvergadering gaat steeds door op
dinsdag in de voormiddag.
Brève explication et introduction du fonctionnement de l'équipe. Participation à une réunion
d'équipe, parcourir les nouvelles demandes et les dossiers en cours. La réunion de l'équipe a toujours
lieu le mardi matin.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 3
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Geestelijke gezondheidszorg / Santé mentale

Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
Het BuurtPensioen
Lakensestraat 76 bus2, 1000 Brussel
www.buurtpensioen.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Het zijn lokale begeleide netwerken van burenhulp (=antennes) die de hulp-vraag en hulp-aanbod
aan elkaar koppelen.
De deelnemers engageren zich om elkaar te steunen. Persoon A helpt persoon B op één
moment en kan op een ander moment aan het netwerk vragen om met iets anders geholpen te
worden. Wederkerigheid is de basis van het succes van het netwerk. Dit brengt een dynamiek
teweeg in een wijk en draagt bij tot de versterking van de sociale cohesie.
Het is een begeleid netwerk in die zin dat we samenwerken met lokale actoren. Er zijn een of
twee coördinatie-vrijwilligers die de vraag en aanbod aan elkaar koppelen en de maandelijkse
bijeenkomst organiseert met de deelnemers. Hier wordt uitgewisseld over de verwachtingen, wat
goed gaat en wat beter kan. Het is vooral een gezellig moment waar de deelnemers naartoe leven
en dat ervoor zorgt dat de deelnemers zich het netwerk toe-eigenen (empowerment). Het wordt
hùn netwerk.
De inzet van de deelnemers wordt beloond via een systeem van timebanking. De tijd
gespendeerd aan het helpen wordt geregistreerd en dient vervolgens als wisselmunt wanneer de
deelnemer zelf hulp nodig heeft. Zo legt Het BuurtPensioen de basis voor een blijvende solidariteit.
Het is meteen ook een alternatieve vorm van pensioensparen.
Vandaag bestaan er 10 antennes in Brussel: Neder-Over-Heembeek, Laken, Brussel Noord, Brussel
Centrum, Marollen, Molenbeek, Jette, Elsene en Evere.

Takenpakket / Brève description des activités:
De bedoeling is om kennis te maken met de werking van een burenhulpnetwerk. Je loopt een dag
mee met één van onze netwerk begeleiders en proberen het zo te organiseren dat je een
permanentie kan meemaken, een uitwisseling kan regelen of opvolgen, een paar deelnemers kan
ontmoeten en kennis maakt met de tijdsbank.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Buurtwerkingen / Solidarité de quartier
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage:

1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
datum wordt in samenspraak vastgelegd

Hubbie
-, www.hubbie.brussels

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Wij begeleiden volwassenen met een beperking (fysiek, verstandelijk, visuele, auditieve, autisme,
NAH), die zelfstandig (willen) wonen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Een digitale voorstelling over de algemene werking van Hubbie sinds de fusie (tussen Begeleid
Wonen Brussel en De Lork) met nadien een extra focus op de mobiele werking.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: datum wordt in samenspraak vastgelegd
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

VOLZET - COMPLET: HUDERF
UNITE PARENTS BEBE
https://www.huderf.be/fr/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Accueil de dyades et triades en hospitalisation de jour pour une évaluation et une prise en charge des
troubles des interactions précoces et des troubles du développement du bébé. Age d'admission max
2 ans

Takenpakket / Brève description des activités:
Participation à la vie de groupe de l'unité, observation des activités et de la prise en charge et selon
l'organisation, possibilité de participation à des entretiens de préadmission ou réunions
pluridisciplinaires.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Geestelijke gezondheidszorg / Santé mentale
Taal / Langue: Frans/Français
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
Huderf
Avenue Jean Joseph Crocq 15, 1020 Bruxelles
https://www.huderf.be/fr/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
L’Unité accueille de jeunes adolescents âgés de 8 à 14 ans, qui présentent une souffrance
psychopathologique importante nécessitant un milieu institutionnel transitoire, lorsque les limites de
la prise en charge ambulatoire sont dépassées. Nous accueillons aussi 2 situations de crise pour une
courte durée de prise en charge dans le cadre de la nouvelle politique en santé mentale infantojuvénile. Nous réalisons une prise en charge de crise, une mise au point pédopsychiatrique,
psychologique, institutionnelle, scolaire et sociale en vue de l’élaboration d’un projet spécifique de
prise en charge. La famille ou l’entourage proche sont associés de manière très active au dispositif.
Un travail de collaboration avec le réseau extérieur est soutenu tout au long de l’hospitalisation.
Différentes activités permettent un déploiement de la problématique de l’adolescent : prise en
charge individuelle et familiale, groupes thérapeutiques, activités sportives, créatrices et artistiques.
Une collaboration avec l’Equipe Robert Dubois (enseignement spécial de type 5, école à l’hôpital)
permet un maintien des activités pédagogiques ainsi qu’une évaluation des difficultés
d’apprentissage.

Takenpakket / Brève description des activités:
Participation à la vie de groupe de l'unité, observation des activités et de la prise en charge et selon
l'organisation, possibilité de participation à des entretiens de préadmission ou réunions
pluridisciplinaires

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 3
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Geestelijke gezondheidszorg / Santé mentale
Taal / Langue: Frans/Français
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

KANS Centraal Meldpunt Brussel
Leopold II - laan 178, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.kans.brussels

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Ondersteuning van jongeren bij dreigende schooluitval of van vroegtijdige schoolverlaters en
preventie van schooluitval.
KANS biedt enerzijds informatie rond de bestaande trajecten voor jongeren die dreigen uit te vallen
op school. Anderzijds staat KANS in voor de regie van deze trajecten.
Er is een aanbod voor:
Kinderen en jongeren
* die ofwel school lopen in Brussel, ofwel in Brussel wonen,
* die ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school,
* van 6 tot 20 jaar,
* waarbij schoollopen (al dan niet tijdelijk) moeilijk loopt,
* waarbij het opportuun is om op zoek te gaan naar een schoolflankerende ondersteuning/tijdelijk
schoolvervangend initiatief,
* met uitdrukkelijke toestemming van de leerling en zijn ouder(s)
Groepen kinderen en jongeren waarbij de interacties moeilijk verlopen (pesterijen, klassikale
interactieproblemen, anders samengestelde groepen) in de Brusselse Nederlandstalige schol

Takenpakket / Brève description des activités:
Gedurende een halve dag deelname aan het teamoverleg, mogelijk ook aanwezig zijn op een
rondetafelgesprek.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 4
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Onderwijs / Education
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: -

1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

Kenniscentrum WWZ
ondersteuning bouwproject - projectontwikkeling
https://kenniscentrumwwz.be/wij-ondersteunen-graag-uw-bouwproject

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
We hebben de opdracht om de ontwikkeling van woonzorg- en bouwprojecten voor de
welzijnssector in Brussel te faciliteren.
Deze opdracht kan veelzijdig zijn:
• buurten analyseren, noden detecteren, gebruikers bevragen
• gepaste percelen of gebouwen vinden, onderhandeling met eigenaars
• schetsen, ontwerpen, een eenduidig concept definiëren
• haalbaarheidsstudies maken, subsidiedossiers schrijven
• mogelijke initiatiefnemers zoeken, inhoudelijke input geven, sectoren met elkaar verbinden
• ontwerpers aanstellen
• aannemers contacteren, werfvergaderingen bijwonen
• toekomstige bewoners samenbrengen, het openingsfeest vorm geven,...
Een gevarieerde opdracht die we steeds met veel overtuiging aanpakken.

Takenpakket / Brève description des activités:
Voorstelling werking aan de hand van 2 nieuwe cahiers Cahier Wonen met zorg - vernieuwende visie
en praktijk - 10 jaar projectontwikkeling in Brussel.
Groepsgesprek / bespreking van vragen die deelnemers over hun eigen infrastructuur hebben.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 4
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Algemeen welzijn / Affaires sociales
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
AFGELAST - ANNULE: Kind en Gezin (Opgroeien)
afhankelijk van de moment : kan tijdens huisbezoek zijn, maar ook op consultatiebureaus, www.kindengezin.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Preventieve begeleiding van gezinnen met jonge kindjes (0-3 jaar) : pedagogisch, psycho-sociaal,
gezondheid en medisch (vaccinatie, oog en oortest, Van wiechen), voeding,...

Takenpakket / Brève description des activités:
Meevolgen van huisbezoeken of de werking van de consultatiebureaus (afhankelijk van het
moment).

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Kinderen en jongeren / Aide à la jeunesse
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
26/11

AFGELAST - ANNULE: Kind en Gezin (Opgroeien)
-, www.kindengezin.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Preventieve begeleiding van gezinnen met jonge kindjes (0-3 jaar) : pedagogisch, psycho-sociaal,
gezondheid en medisch (vaccinatie, oog en oortest, Van wiechen), voeding,...

Takenpakket / Brève description des activités:
Digitale voorstelling van de werking preventieve begeleiding van gezinnen met jonge kinderen.
Ruimte voor uitwisseling en vragen.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Kinderen en jongeren / Aide à la jeunesse
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 26/11
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

KIWoluwe
MFC
https://www.kiwoluwe.org/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
KIWoluwe MFC is een multifunctioneel centrum voor de begeleiding van kinderen en jongeren met
een beperking (Visuele beperking, Auditieve beperking, Autismespectrumstoornis, spraak- en
taalstoornissen.
We bieden verschillende modules aan, Verblijf, dagopvang, mobiele en ambulante begeleiding.

Takenpakket / Brève description des activités:
We willen het de activiteit afstemmen op de interesse van de kandidaat bezoeker, dat betekent dat
een opvoeder zal meewerken met een opvoeder, een staflid met iemand van de staf....

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
AFGELAST - ANNULE: maison médicale calendula
-, www.mmcalendula.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Centre de santé intégré, de première ligne, proposant des soins intégrés, globaux, continus et
accessibles, en médecine générale, kiné, infirmière, santé communautaire et service social

Takenpakket / Brève description des activités:
Consultations & éventuellement activités de santé communautaires.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Gezondheidszorg / Santé physique
Taal / Langue: Frans/Français
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

maison médicale calendula
église saint martin 55, 1083 ganshoren
www.mmcalendula.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Centre de santé intégré, de première ligne, proposant des soins intégrés, globaux, continus et
accessibles, en médecine générale, kiné, infirmière, santé communautaire et service social.

Takenpakket / Brève description des activités:
Consultations & éventuellement activités de santé communautaires.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Gezondheidszorg / Sante physique
Taal / Langue: Frans/Français
Datum / Date stage: TBA
1 visiteur par jour

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

MPC Sint-Franciscus
De Rijtak
https://mpc-sintfranciscus.be/huizen/de-rijtak/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
De Rijtak is een leefgroep in Anderlecht voor een 10tal kinderen en jongeren met gedragsproblemen
en/of emotionele problemen en/of een licht mentale beperking.
Ons aanbod verloopt buitenschools: voor en na, 's nachts, weekends, vakantie,....

Takenpakket / Brève description des activités:
Aangezien onze jongeren overdag naar school gaan, gaat de activiteit bij voorkeur door op een
woensdag vanaf 12uur. Wij zullen een rondleiding geven en vanaf de jongeren toekomen, kan je
gewoon deelnemen aan onze dagverloop: eten, een activiteit, koken, spelletjes spelen, huiswerk
begeleiden,... Op andere dagen start de activiteit om 15uur.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 3
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
VOORBIJ - PASSE: MPC Sint-Franciscus
-, https://mpc-sintfranciscus.be/huizen/de-rijtak/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
De Rijtak is een leefgroep in Anderlecht voor een 10tal kinderen en jongeren met gedragsproblemen
en/of emotionele problemen en/of een licht mentale beperking.
Ons aanbod verloopt buitenschools: voor en na, 's nachts, weekends, vakantie,....

Takenpakket / Brève description des activités:
Wij zullen een rondleiding geven en toelichten hoe wij binnen De Rijtak en Sint-Franciscus werken.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

MPC Sint-Franciscus
Bergensesteenweg 646, 1070 Anderlecht
www.mpc-sintfranciscus.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Ter Linde in Anderlecht is een huis waar 6 volwassenen met een verstandelijke beperking wonen in
hun eigen studio.
Er is een gemeenschappelijke keuken, living en tuin.
Bewoners krijgen ondersteuning van een 5 koppig team.

Takenpakket / Brève description des activités:
- samen koken en eten
- boodschappen gaan doen
- op bezoek gaan in Huis Stassart (woonondersteuning door hetzelfde team in een huis in de buurt)
- samen gaan fietsen

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

MPC Sint-Franciscus
Toop -21j
www.mpc-sintfranciscus.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
TOOP -21j biedt volgende ondersteuningsvormen aan :
- mobiele en ambulante begeleidingen voor kinderen en jongeren tot 21j
- schoolaanvullende aanbod voor +12 jarigen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. We
bieden na-schoolse opvang aan en hebben een vakantie-aanbod. Dit wordt maximaal gerealiseerd in
samenwerkingsverbanden met partners uit verschillende sectoren.

Takenpakket / Brève description des activités:
- deelname aan de activiteiten tijdens de na-schoolse opvan (dinsdag en donderdag van 16 tot 18u)
- deelname aan de activiteiten tijdens de herfstvakantie

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
MPC Sint-Franciscus
Henegouwenkaai 29, 1080 Molenbeek
www.mpc-sintfranciscus.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Toop Mobiel +21j biedt mobiele en ambulante begeleidingen aan volwassenen die in het Brusselse
wonen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Vanuit de locatie waar onze buro zich bevindt, ga je samen met begeleiding op huisbezoek bij één
van onze cliënten.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

VOLZET - COMPLET: Office de la Naissance et de l'Enfance
rue Saint-Bernard 28-32, 1060 Bruxelles
https://www.one.be/professionnel/maltraitance/?L=0

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Intégré au sein du département "Accompagnement" de l'ONE, le service SOS Enfants est en charge
de la coordination et de la supervision des 14 équipes SOS Enfants.
Ce service assure la gestion administrative des structures qui en dépendent, notamment via le
paiement et la vérification des subsides, l'organisation de la formation continue, et joue également
un rôle au sein du réseau de première ligne en redirigeant les signalements de maltraitance vers les
équipes de terrain.
Il est composé d'un responsable de service, de gestionnaires de projets, de secrétaires et des 9
Référents Maltraitance.

Takenpakket / Brève description des activités:
A l'occasion de cette immersion, nous proposons de présenter une fonction particulière du service
SOS enfants, celle du référent maltraitance.
Cette fonction est décrite dans le lien suivant :
https://www.one.be/professionnel/maltraitance/les-referents-maltraitance/?L=0
Nous proposons de suivre une journée du référent maltraitance au travers de son accompagnement
des professionnels de 1ère ligne de l'ONE.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Kinderen en jongeren / Aide à la jeunesse
Taal / Langue: Frans/Français
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

VOLZET - COMPLET: Pigment vzw
0
https://www.pigmentvzw.be/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Pigment ondersteunt mensen die zich in een precaire verblijf- en/of woonsituatie bevinden. Het gaat
over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen,
verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven. Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal
te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting. En daar wil Pigment
samen met hen tegen vechten! Door dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door
actie en verzet. Op verschillende manieren en met verschillende middelen. Maar altijd samen.
Via het organiseren van een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal,
jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden.
Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s
(bvb. winteropvang, geestelijke gezondheidszorg, leegstand,…). Ruimte voor solidariteit en
samenzijn. Ruimte om het woord te nemen en samen te strijden voor een menswaardig bestaan voor
ieder mens.
Iedereen kan bij ons terecht tijdens onze onthaalmomenten :
Op maandag en donderdag van 9u-12u in de Oppemstraat 54, 1000 Brussel.
Tijdens het onthaal kan iedereen een koffie komen drinken, de computers gebruiken, informatie
vragen of individuele vragen stellen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Voorstelling werking en meelopen met een hulpverlener tijdens een onthaalmoment.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 1
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Hulp aan dak- en thuislozen / Aide aux sans-abri
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
VOORBIJ - PASSE: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
-, http://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/onze-centra/brussel.php

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Virtuele Kijkbuisstage
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel (VK Brussel) is een door Kind & Gezin erkend
expertisecentrum en gemandateerde voorziening waar elke professional terecht kan met een
vermoeden of ongerustheid over kindermishandeling. Het VK gaat aan de slag met dit vermoeden en
organiseert hulp waar nodig.
Doelgroep:
- Kinderen, jongeren
- én hun ouders
- waarbij een vermoeden bestaat van kindermishandeling
- én woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- én met een Nederlandstalige link zoals de school
Aanbod VK Brussel:
- advies en coaching van de professional bij de inschatting van de ernst en de aanpak van
kindermishandeling
- ondersteuning en coördinatie van bestaande hulpverlening
- crisisinterventie ikv kindermishandeling
- hulpverlening/begeleiding van gezinnen
- onderzoek MAatschappelijke NOodzaak
- Vorming

Takenpakket / Brève description des activités:
Virtuele Kijkbuisstage. Meevolgen van de dossierbespreking met nabespreking.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 4
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes

Sector / Secteur: Kinderen en jongeren / Aide à la jeunesse
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
19/11 - 10:00

Wijkgezondheidscentrum De Brug / Maison médicale la Passerelle
Onafhankelijkheidstraat 144, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
https://www.wgcdebrug.be/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Het Wijkgezondheidscentrum De Brug bestaat uit een multidisciplinair team van oa huisartsen,
kinesisten, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren,…. In ons zorgconcept staan toegankelijkheid
en multidisciplinair samenwerken centraal. Gezondheid is meer dan alleen een individuele en
curatieve aangelegenheid. Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking
uitbouwen. /Maison médicale, au forfait pour la médecine générale, la kinésithérapie et soins
infirmiers, entre autres. Accessibilité et pluridisciplinarité sont au centre de notre pratique.
- onthaal/accueil : aide sociale et administrative
- sociale dienst/service social (assistante sociale)
- raadplegingen: huisarts, kine, verpleegkundige, tandarts, psychologe, dietist, diabete,
maatschappelijk werk,vroedvrouw, /consultations : médecine générale, dentisterie, diététique, soins
infirmiers, kinésithérapie, travailleur social, sage-femmes et consultations psychologiques
- Gezondehidspromotie /santé communautaire
Toegankelijk voor patiënten die in Molenbeek en Koekelberg wonen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Onze werking leren kennen: werking van een wijkgezondheidscentrum, maatschappelijk werk,
gezondheidspromotoren, vroedvrouw. Faire connaître notre fonctionnement: le fonctionnement
d'une maison médicale, Travail social, promoteurs de santé, sage-femme.

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Gezondheidszorg / Sante physique
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage: 19/11 - 10:00
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem vzw
Diëtiste
https://www.medikuregem.be/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Wijkgezondheidscentrum waar ik als diëtiste patiënten zowel preventief als curatief help op vlak van
voeding door middel van consultaties, kooksessies, infosessies en samenwerking met partners uit de
wijk. Maison médicale où j’aide, en tant que diététicienne, des patients de façon préventive et
curative dans le domaine de la nutrition par le billet des consultations, des séances de cuisine, des
séances d’information et en collaboration avec les partenaires du quartier.

Takenpakket / Brève description des activités:
Een dagje of meer bij de diëtiste volgen: consultaties, kooksessies
une jour ou plus avec la diéteticienne: consultations, cours de cuisine

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 1
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Gezondheidszorg / Santé physique
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
VOLZET - COMPLET: Wijkgezondheidscentrum Medikuregem vzw
Joseph Dujardinstraat 8-12, 1070 Anderlecht
https://www.medikuregem.be/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Alles dat te maken heeft met het onthaal.

Takenpakket / Brève description des activités:
- manier van werken tonen waarmee we werken
- observatie, opmerkingen

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 1
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Gezondheidszorg / Santé physique
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
TBA

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem vzw
Joseph Dujardinstraat 8-12, 1070 Anderlecht
medikuregem.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Eerstelijnsgezondheidszorg op wijkniveau.

Takenpakket / Brève description des activités:
voorstelling van de werking - hoe werkt een wijkgezondheidscentrum - hoe proberen we
buurtgerichte werking verder uit te bouwen - het belang van interdisciplinair werken

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Kinderen en adolescenten/Enfants et adolescants Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Gezondheidszorg / Santé physique
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage: TBA
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

Wijkhuis Chambery vzw
Lokaal Dienstencentrum Chambery
www.chambery.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Het LDC Chambéry organiseert laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden, diensten en activiteiten.
Wij richten ons tot volwassenen met al dan niet een zorgbehoefte, in het bijzonder jong- en
oudsenioren in Etterbeek en aangrenzende buurten in Elsene. Ons doel is hen in staat te stellen
zolang mogelijk hun zelfstandigheid in de wijk te behouden en hun integratie in de gemeenschap te
bevorderen. Een aantal vrijwilligers zet zich in voor de verscheidene deelactiviteiten zoals het sociaal
restaurant, de Sitgym , het Muziek- en Schijfatelier, het Cybercafé en de Informaticalessen, de
Hobbyclub en het Créa-café, en culturele uitstappen. Een zorgcoach begeleidt senioren in hun
individuele thuissituatie, neemt contact op met familie, mantelzorgers, thuiszorgdiensten, medische
en sociale diensten. Vrijwilligers van het netwerk Entour-age gaan bij de senioren aan huis voor
praktische hulp, bijv. voor dringende boodschappen, voor klein huishoudelijke hulp, om de hond uit
te laten, een lamp in te draaien, enz. Eveneens bieden de vrijwilligers gezelschap en luisteren naar
het verhaal van de senior. Het Buddyproject ‘Mijn Makkers’ (begin 2019 van start gegaan) waarin
vrijwilligers de rol van Buddy opnemen voor volwassenen die in financiële armoede leven. Dit
vertrouwelijk- en vriendschappelijk contact beoogt een groeiproces teweeg te brengen en het sociaal
netwerk te verruimen. Het LDC focust zich eveneens op het bereiken van personen met een
migratieachtergrond en op cultuursensitieve zorg.
Door de corona-omstandigheden is de werking enigzins veranderd. Er wordt momenteel veel
aandacht gespendeerd aan het oprichten van buurtzorgnetwerken.

Takenpakket / Brève description des activités:
Deelname aan een activiteit zoals hobbyclub, muziekatelier, begeleiding in restaurant, wandeling in
het groen, of andere.
Bijwonen van vrijwilligersvergadering, teamvergadering,

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 4
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Lokaal dienstencentrum / Centre de services local
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: -

1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Digitale kijkstage/Stage virtuelle
VOORBIJ - PASSE: Wijkpartenariaat De Schakel vzw
-, www.schakel.org

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling.

Takenpakket / Brève description des activités:
online presentatie van onze werking en diverse projecten

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 5
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais Frans/Français
Datum / Date stage:
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
30/11

Zonnelied vzw
Henegouwenkaai 29, 1080 Molenbeek
/

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Het consulententeam (= CT) richt zich tot de doelgroep "dubbeldiagnose", dwz mensen met een
verstandelijke beperking in combinatie met een psychische kwetsbaarheid en/of gedragsproblemen.
Het CT biedt geen rechtstreeks ondersteuning aan deze cliënten, maar tracht vooral de professionele
hulpverleners rondom de cliënt te versterken. Aanmeldingen zijn mogelijk vanuit alle sectoren
(VAPH, geestelijke gezondheidszorg, justitie, ouderenzorg, thuiszorg, huisarts, OCMW, CAW,
drugshulpverlening, …).
Het CT wordt veelal geconsulteerd in vastgelopen begeleidingssituaties waarbij de aanmelder nood
heeft aan advies van externe deskundigen om een uitdagende begeleiding vorm te geven, nieuw
perspectief te bieden, te kunnen blijven dragen, … Dit advies wordt samengesteld tijdens onze
maandelijkse consulentenvergadering. Hierop worden enerzijds de rechtstreeks betrokken
hulpverleners rond de cliënt uitgenodigd, alsook enkele consulenten (= externe deskundigen uit
VAPH en/of GGZ). Onze consulenten trachten vanuit een buitenstaandersperspectief mee na te
denken over de casus en advies, handvaten en tips te formuleren.
Ter voorbereiding op de consulentenvergadering wordt er werk gemaakt van een grondig
beeldvormend onderzoek (uitklaren van psychiatrische problematiek/aard van de beperking, opmaak
levensgeschiedenis, hulpverleningsgeschiedenis, diagnostiek, observatie, dossierstudie ...). Na het
vormgeven van het eindadvies, wordt de aanmelder nog kort ondersteund om dit advies in de
praktijk te brengen.

Takenpakket / Brève description des activités:
Enkele mogelijkheden:
- algemene voorstelling consulententeam
- deelname aan consulentenvergadering
- deelname aan intakegesprek met aanmelder
- deelname aan diagnostisch gesprek met cliënt en/of familie (indien akkoord van cliënt)
- deelname aan terugkoppelingsgesprek met aanmelder
- introductie in het opmaken van een beeldvormend onderzoek
- toelichting van volledig traject van één casus (van aanmelding tot eindadvies)

==> elke activiteit duurt ongeveer een halve dag; bij een volledige dag kijkstage, kan er dus een
combinatie gemaakt worden van twee activiteiten
==> inhoud van kijkstage verder te bepalen in overleg met de coördinator van het consulententeam,
ifv eigen interesse, beschikbaarheden, toestemming van de betrokken personen, …
==> overlegmomenten, gesprekken, … kunnen mogelijk ook doorgaan in regio Halle-Vilvoorde

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 3
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 30/11
Samen op 1 dag

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

Zonnelied vzw
De Stroom
www.zonneliedvzw.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Zonnelied - De Stroom biedt woon- en dagondersteuning aan voor volwassenen personen met een
meervoudige verstandelijke beperking en aan personen met NAH.
Op de site hebben we een activiteitencentrum voor drie doelgroepen: volwassen personen met een
matige en meervoudige verstandelijke beperking en personen met NAH.

Takenpakket / Brève description des activités:
Korte voorstelling van Zonnelied en werking, deelname aan activiteit van het activiteitencentrum
(VM of NM)

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 10
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
Zonnelied vzw
Henegouwenkaai 29 (pijlen zonar volgen), 1080 Brussel
www.zonar.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
Samenwerking Brusselse woonzorgcentra en gehandicaptensector.

Takenpakket / Brève description des activités:
Voorstelling van de werking
Meelopen met een hulpverlener
Meewerken met een groepsactiveit

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage:
1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

Fysieke kijkstage/Stage physique
-

Zonnelied vzw
Opzichterstraat 225, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.zonneliedvzw.be

Beknopte omschrijving werking / Brève description du service:
t Zinneke -Zonnelied vzw biedt woonondersteuning aan voor volwassenen personen met een
verstandelijke beperking. Deze personen wonen en leven residentieel in een
appartementsgebouw te Sint-Jans-Molenbeek. Overdag gaan ze afwisselend naar het
dagbestedingscentrum in de Stroom, de tweede vestiging van Zonnelied vzw in
Sint-jans-Molenbeek.

Takenpakket / Brève description des activités:
Het aanbieden van woonondersteuning aan onze gasten. Bijvoorbeeld: eet- en koffiemomenenten
begeleiden, observeren van administratie en organisatie, kleine
activiteiten binnenshuis ondersteunen, ...

Aantal plaatsen / Nombre de visiteurs: 2
Doelgroep / Groupe cible: Volwassenen/Adultes
Sector / Secteur: Personen met een beperking / Personnes en situation de handicap
Taal / Langue: Nederlands/Néerlandais
Datum / Date stage: 1 dag per bezoeker

solliciteer

sollicitez

