
EVA bxl

CULTUURSENSITIEVE

ZORGAMBASSADEURS AAN DE SLAG!

Veerle Van Kets



EVA bxl

EVA bxl is  een sociaal labo dat

in  Brussel  voorbeeldprojecten 

realiseert die inspelen op  sociale noden

Thema’s: welzijn, educatie, huisvestiging, werk

Meer dan 20 jaar ervaring als  sociale innovator 

Aksent vzw, maison Biloba, Elmer …..



EVA bxl





Hoe het startte ….. Een getuigenis



Uitdagingen 

Potentieel van 
mantelverzorgers (h)erkennen

Drempels naar zorg voor senioren 
wegwerken: toegankelijke zorg

Zorgnood en zorgaanbod voor senior afstemmen op 
elkaar:
maatgerichte / cultuursensitieve zorg

Relatie tussen senior, buurt en organisaties versterken: 
buurtgerichte zorg



Uitdagingen

Weinig toegankelijke zorg

Versterken basismedewerkers



Focus

Ontwikkelen van een buurtgericht

zorgnetwerk

-

mét inzet van het potentieel van 

mantelverzorgers (CSZA)

-

als hefboom voor een toegankelijke 

en maatgerichte zorg



Uitdagingen opleiding

Erkennen van de bestaande ervaring

-

Opleiding starten vanuit wat reeds 

gekend is

-

Technieken aanleren op de werkvloer

-

Cultuur en taalkennis erkennen 



Concept: ① Opleiding CSZA 

De functie 

Zij leggen de link tussen de (nieuwe) zorgvragers
en de zorginstellingen.

Zij breiden het netwerk van zorgdiensten uit (meer 
buurtgericht werken).

Zij zoeken mee, vanuit hun eigen ervaring en vanuit 
een gevoeligheid voor maatgerichte zorg, naar wat 
goede zorg kan zijn voor deze ouderen.

Ze wenden hun ervaringsdeskundigheid aan om 
collega’s in de zorg te ondersteunen bij het 
geven van maatgerichte en cultuursensitieve zorg.



Concept: ① Opleiding CSZA 

PROFIEL 

Werkzoekend

Woont in Brussel 

Ervaring in mantelzorg 

Heeft basiskennis in het NL

Bereid om te leren en te reflecteren



Concept: ① Opleiding CSZA 

ALS WERKZOEKENDE

Zes maanden opleiding

1 dag per week stage

ALS WERKENDE

Zes maanden opleiding

Werkervaringscontract bij zorgorganisatie 



Concept: ① Opleiding CSZA



Rekrutering 



Concept:  Model buurtgerichte zorg



Huidige beperkingen

EVC nog in de kinderschoenen

Huidige opleiding verzorgende/zorgkundige nog niet 
modulair

Te grote verbinding tussen opleiding en kwaliteit

Zorgpartners zijn sterk hiërarchisch georganiseerd en 
werken nog niet buurtgericht

Beleidsmatig geen middelen voorzien om buurtgericht te 
werken



Wat gaat er goed? 

Zorgpartners bereid om te investeren en te leren

Erkenning van de opleiding CSZA door de VDAB

Veel enthousiasme om buurtgericht te werken bij 
zowel organisaties als het beleid

Sterk partnerschap

Academische  opvolging



Partners 
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“Moi, j’ai vécu le parcours 
du combattant om 

uiteindelijk de weg te vinden 
voor goede ondersteuning 

voor mijn dochtertje dat een 
zware mentale handicap 

heeft, ik wil oudere mensen 
ook de weg wijzen naar 

goede diensten.” – kandidaat 
CSZA 

“Ik dacht dat de inbreng 
van cultuursensitieve

zorgambassadeurs mij niet 
meer zou kunnen verrassen, 

want ik ben zelf een 
voorbeeld van diversiteit, 

maar dat was mis.”
– Svetlana, 

medewerker LDC

“Dagelijks
zie ik op de tram dezelfde 

oudere vrouw zitten. Ik sprak 
haar aan. Zij verveelt zich en 
neemt daarom dagelijks de 

tram tot de terminus en terug. 
Ik vertelde haar over 

verenigingen waar oudere 
mensen bijeenkomen & over 

een dienstencentrum.”
– CSZA 


