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Alain Courtois, Eerste Schepen van de Stad Brussel, bevoegd voor Senioren,

heeft het genoegen u uit te nodigen op de het netwerkproject 

op woensdag 2 mei 2018 om 18u30 in stadhuis van Brussel.

Het project ‘‘Dare’’, gesteund door het Erasmus project, heeft als objectief een Europese 

uitwisseling van goede praktijken en een reflectie op innovatieve projecten met een holistische 

benadering van thuiszorg te bevorderen.

Volgende sprekers zullen het woord nemen tijdens het netwerkingmoment. 

1. Alain Courtois – Eerste Schepen van de Stad Brussel, bevoegd voor Senioren

2. Marie Arnould – Directeur van dienst voor hulp aan de Brusselse Senioren.

3. Casandra Cristea – Coordinator Project Dare- Associazione C’entre

Coopcity nodigt u uit om de netwerking van verschillende project actoren te testen

Locatie   Stadhuis – 8, Grote markt – 1000 Brussel           Tijdstip   18u30

Bedankt voor het bevestigen vóór 23 april 2018 : Marie Arnould (marie.arnould@aidefamiliale.be)

Een hapje en een drankje worden aangeboden na het netwerkingmoment

UITNODIGING 
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De stad Brussel stelt haar goede praktijken voor thuishulp 
en –zorg voor aan haar Europese partners

  (1) Brugière A. Rivière C., Heurgon E., Rosales-Montano S., Tillous M, Projet de vie et de mobilité durable pour bien 
vieillir dans les territoires en 2030. Rapport final, p. 167, Predit,  juillet 2012

Als pionier ter zake wekt Brussel de belangstelling van haar buren voor de vernieuwende  

initiatieven van de stad.

Alain Courtois, 1ste schepen van senioren van de stad Brussel, en Marie Arnould, directrice van 

de Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren (DHBS) ontvangen op 2 mei 2018 om 18.30 uur hun 

collega’s uit Frankrijk, Portugal, Italië en Roemenië in de trouwzaal van het stadhuis. 

Deze ontmoeting past in het kader van het Europese project “DARE - Domiciliary Asssistance 

REvisited through Intergrated Services” dat ondersteund wordt door Erasmus + . Een enorm 

actieterrein waar nog heel wat te doen is …En wij dragen ons steentje bij door onze kennis te 

delen en samen na te denken over het onderwerp. Ons land wordt geconfronteerd met een ouder 

wordende bevolking en op deze manier willen wij deze uitdaging aangaan.

Sinds 2015 gebruikt en ontwikkelt de DHBS geïndividualiseerde tools voor het opsporen van demo-

gelijkheden en zwakheden van de betrokken senioren en biedt zo een kwaliteitsvolle begeleiding 

op maat van ieders behoeften. De dienst organiseert in de wijken een hulp- en interventiesysteem 

met een beurtrol om het routinematige aspect van hulpverlening te vermijden. Dankzij de partners 

waarmee wordt samengewerkt, beschikt de dienst per wijk over kleine zorg- en hulpnetwerken 

die ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Voor dit systeem moeten de 

zorg- en hulpstructuren opnieuw bekeken worden en moet nagedacht worden over aangepaste 

ondersteuning voor senioren, wetende dat het leven van een senior zich afspeelt binnen een straal 

van 300-500 meter (1). Vanaf nu zet de DHBS daar volledig op in!

Na de voorstelling van het project volgt een networking-vergadering. De daaropvolgende dagen, 

3 en 4 mei 2018, voorziet de DHBS een programma om de verschillende partners waarmee wordt 

samengewerkt voor te stellen en om de ontmoeting kracht bij te zetten met een bezoek aan de 

belangrijkste plekken in de Europese hoofdstad.
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