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Editoriaal
In 2019 viert de vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentafe en Coördinafe haar 40jarig bestaan.
Dit acfviteitenrapport 2018 heei dus een heel bijzondere rol te vervullen, namelijk de
afgelegde weg tonen en het karakter van de organisafe schetsen aan de vooravond van haar
40-jarig bestaan.
40 jaar, dat is een hele fjd. Van een zolder in een gebouw aan de Vilain XIIII-straat in Elsene
na de ontbinding van het Idenfﬁcafedienst (na de eerste staatshervorming) tot een dubbele
verdieping in het Maison du bicommunautaire op Verenigingstraat 15 in Brussel (na de zesde
staatshervorming), na vijf andere vesfgingen, is het CMDC-CDCS verhuisd met de
insftufonele ontwikkeling en de polifeke keuzes van zijn toezichthoudende instanfes mee.
Dat nomadenbestaan heei zijn DNA en zijn visie voor een duurzaam sociaal
informafebeleid in Brussel nooit gewijzigd.
Al 40 jaar wortelt het DNA van het CMDC-CDCS in zijn bicommunautair karakter (zelfs indien
de benaming ontstaan is bij de oprichfng van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989),
in zijn experfse in de sector van het aanbod van welzijns- en gezondheidsdiensten (geërfd
van het Idenfﬁcafedienst ), in zijn specialisafe in het inzamelen van gegevens en
documentafe, in de wetenschappelijke behandeling van deze gegevens en deze
documentafe, en in de verspreiding van informafe en van relevante documentafe, in zijn
interinsftufonele, transcommunautaire, transversale en intersectorale experfse, en ten
slone in zijn ondersteuning van coördinafe en de innovafe.
Al 40 jaar berust de visie van het CMDC-CDCS voor een informafebeleid in Brussel op de
overtuiging van de democrafsche noodzaak van de toegankelijkheid van hulpen
zorgdiensten voor iedereen, van het feit dat de instanfe moet gericht zijn op de noden van
de gebruikers, van de nodige onparfjdigheid, van het sterk aanvoelen van de kracht van cotransformafe.
Aan de vooravond van zijn 40-jarig bestaan kan het CMDC-CDCS een coherente balans
voorleggen en heei het een duidelijke en gedeﬁnieerde plaats in het Brussels landschap,
binnen een SmartCity-dynamiek. Het CMDC-CDCS heei 11 basispijlers:
1) een volledig nieuwe overeenkomst met het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het realiseren van gedelegeerde (basis- en speciﬁeke)
opdrachten van openbaar nut, op het vlak van informafe en documentafe over het
welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Gewest;
2) een versterkt budget dat de voortzeqng van de voornoemde gedelegeerde opdrachten
garandeert, maar een subsidie die niet organiek bliji;
3) een erkenning als wetenschappelijke instelling door de federale ministerraad;

4

4) een visuele idenfteit via allerlei ondersteunende vormen voor een geïntegreerde
idenfteit en een eenduidige herkenning voor de buitenwereld;
5) een leergierig team en een dynamiek van permanent leren;
6) een coördinatrice op lange termijn voor de dienst Sociaal Brussel;
7) databases beschermd door het auteursrecht en de sui generis-bescherming;
8) implementafewerk van de nieuwe Europese privacywet ‘Algemene Verordening
Gegevensbescherming’ of AVG overeenkomsfg de kenmerken van de diensten aangeboden
door het CMDC-CDCS;
9) voorafgaand verkennend werk omtrent de informafca-ontwikkeling op middellange en op
lange termijn, en omtrent de cartograﬁe van de processen;
10) samenwerkingsvormen met verschillende publieke en private non-proﬁfnstanfes voor
onderzoeks- of programmeringswerk in het kader van een duurzame en bloeiende
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
11) en ten slone een globale, strategische, duurzame kaart, die kan worden gedeeld met alle
betrokken instanfes: polifeke mandatarissen, verenigingsactoren en publieke partners.
Onderhavig rapport is ingedeeld in vijf hoofdstukken:
A. Het CMDC-CDCS aan de vooravond van zijn 40 jaar: 11 pijlers voor een duurzame
ontwikkeling
B. De ﬁnanciële gegevens
C. Het organisafeschema en de middelen
D. Over de dienst Sociaal Brussel en de acfviteitenindicatoren 2018
E. Over de dienst BRUDOC en de acfviteitenindicatoren 2018
F. De verwachfngen voor 2019
In de inleiding bij zijn laatste boek ’21 lessen voor de XXIe eeuw’, schriji Yuval Noah
Harari ‘in een wereld die overspoeld wordt met irrelevante informafe is helderheid macht’.
Op hun niveau en binnen hun acfviteitendomein hebben het mandaat en de opdrachten die
aan het Centrum voor Maatschappelijke Documentafe en Coördinafe werden gedelegeerd
door de Brusselse openbare instanfes die onmisbare helderheid nodig voor een
democrafsch bestuur.

Solveig Pahud
Directrice CMDC-CDCS

Marc Thommes
Voorziner van het CMDC-CDCS

Dirk D’haenens
Medevoorziner
van het CMDC-CDCS
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A. Het CMDC-CDCS aan de
vooravond van zijn 40 jaar: 11
pijlers voor een duurzame
toekomst

6

Balans van het 40-jarig bestaan
van het CMDC-CDCS
1. Een nieuwe overeenkomst met het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het realiseren van
gedelegeerde (basis- en speciﬁeke) opdrachten van openbaar nut, op het vlak
van informafe en documentafe over het welzijns- en gezondheidsaanbod in
het Brussels Gewest

Sinds zijn erkenning door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in 1990, ondertekende het CMDC-CDCS in 2018 zijn derde
overeenkomst (1990-2003-2018). De fjdspanne tussen deze verschillende fasen is ongeveer
dezelfde, tussen 13 en 15 jaar. Met andere woorden, een overeenkomst dekt de fjd van
twee legislaturen van het Brussels Gewest. Deze actualiseringen zijn nodig met het oog op
de ontwikkelingen van de acfviteit, van de technologieën en van het insftufonele aspect.
Het herschrijven van de laatste overeenkomst die dateert van 2003 bood een antwoord op
de volgende vaststellingen en behoeien:
-de wetenschappelijke dimensie erkennen van de basisopdracht van het CMDC-CDCS:
ontwikkeling en beheer van Sociaal Brussel, de interacfeve tweetalige sociale kaart van
Brussel en van Brudoc, zijn tegenhanger op het vlak van documentafe;
-de uitgebreidheid van het documentafewerk en het technisch werk erkennen dat nodig is
om de basisopdracht te garanderen, door de verplichfng te laten vallen om te presteren
voor het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn;
-een onderscheid maken tussen de basisopdracht gedekt door de structurele subsidie van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de speciﬁeke opdrachten van het CMDCCDCS waarvoor we aangewezen zijn op een bijzondere aanvullende subsidie;
-zorgen voor een opfmale stabiliteit binnen een kader van niet-organieke erkenning door
een overeenkomst van onbepaalde duur op te stellen met een opzegtermijn van minstens 12
maanden;
-een bijdrage leveren aan de dynamische ontwikkeling en de uitvoering van het Smart Citybeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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De tekst:
Tussen enerzijds,
Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
vertegenwoordigd door de ministers belast met Bijstand aan Personen, mevrouw Céline
Fremault en de heer Pascal Smet,
Hierna genoemd het Verenigd College,
En anderzijds,
De vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentaae en Coördinaae, waarvan de
maatschappelijke zetel gevesfgd is in de Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door haar voorziner - dhr. Marc Thommes en haar medevoorziner dhr.
Dirk D’Haenens,
Hierna genoemd het CMDC,
Overwegende dat het CMDC op vraag van het Verenigd College sinds 1990 informafe- en
documentafetaken vervult voor de sector van de bijstand aan personen en voor de
gezondheidssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat het Verenigd College en het CMDC verbonden zijn door overeenkomsten
en aanhangsels sinds 9 maart 1990;
Overwegende dat deze opeenvolgende overeenkomsten en aanhangsels moeten
geactualiseerd worden, en dat dit de opmaak van een nieuwe overeenkomst verantwoordt;
Bovendien overwegende dat de opdrachten van het CMDC geëvolueerd zijn;
Overwegende dat de subsidie van het CMDC werd verhoogd tot het algemeen
uitgavenbudget van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie teneinde de
uitvoering van de opdrachten mogelijk te maken voorzien in arfkel 1§1;
Wordt het volgende overeengekomen:
Arakel 1 Opdrachten
§ 1. Basisopdrachten
Het CMDC-CDCS wordt door het Verenigd College belast met de volgende basisopdrachten
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
− Gegevens inzamelen, onder andere auomsfg uit oﬃciële en authenfeke bronnen, over
het dienstenaanbod in de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire welzijns-
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−

−

−
−
−

−

en gezondheidssector dat acfef is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
-Deze gegevens op wetenschappelijke wijze conanu verwerken en actualiseren tot
gestandaardiseerde, geobjecfveerde, gevalideerde, gecategoriseerde, gestructureerde,
gedeﬁnieerde, cartograﬁsche, tweetalige, relevante en kwaliteitsvolle informafe voor
gebruik door terreinwerkers en/of wetenschappers;
Papieren of elektronische documentaae over de welzijns- en gezondheidssector in het
Nederlands en in het Frans inzamelen ter ondersteuning om de gegevens over het
dienstenaanbod te begrijpen, te contextualiseren en in perspecfef te plaatsen;
Graas deze informafe verspreiden over het dienstenaanbod (1 en 2) via de website
social.brussels, en grafs deze documentafe verspreiden (3) via de website brudoc.be ;
De kwaliteit van de gebruikersinterfaces en de interne en externe funcfonaliteiten
alsook hun correcfef en adaptafef onderhoud permanent waarborgen;
Aansluiten bij de dynamiek van de open data door de gegevens over het dienstenaanbod
vrij beschikbaar aan te bieden via basiswebdiensten en de aanwezigheid van deze
gegevens op het gewestelijk portaal opendatastore.brussels, de unieke toegangspoort tot
de datasets van de Brusselse openbare diensten en hun partners;
Informaaeaanvragen beantwoorden die algemeen zijn en/of experase vergen en
rechtstreeks verband houden met de beschikbare informaae op sociaal.brussels en
brudoc.be, van openbare partners of partnerverenigingen zoals gewestelijke steuncentra,
netwerken, onderzoekscentra en studiediensten, lokale en gewestelijke observafecentra,
hogescholen, universiteiten, sectorale en intersectorale federafes, enz.;
.;

− De "publicaae"-pagina’s van de site www.social.brussels periodiek aanvullen met de
resultaten van de ingewilligde experfseverzoeken;
− De basispromoae van het CMDC, meer bepaald het gebruik van de verschillende tools op
een zelfstandige manier bij de doelgroepen verzekeren;
− Op eigen iniaaaef de verschillende regeringen projecten voor nieuwe portalen,
speciﬁeke applicafes, grondige studies en/of speciﬁeke stafsfeken met betrekking tot
het aanbod voorstellen ter ondersteuning van het te voeren beleid, met inbegrip van het
communicafebeleid.
§2. Speciﬁeke opdrachten
Op verzoek van de verschillende regeringen kan het CMDC-CDCS belast worden met
speciﬁeke opdrachten waarvoor bijkomende subsidies buiten de structurele overeenkomst
toegekend worden. Deze opdrachten zijn van vierderlei aard:
− Studies doen en speciﬁeke cartograﬁeën maken over het dienstenaanbod in de
Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector dat
acfef is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
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−

−
−

In samenwerking met openbare en verenigingsactoren inhoud op maat voor
informaaeportalen over speciﬁeke sociale thema’s aanmaken. Nieuwe informafesites
en professionele netwerken kunnen worden ontwikkeld en gekoppeld aan de
permanente gegevens van sociaal.brussels en brudoc.be;
IT-tools en infograﬁeën ontwikkelen om
de evolufe van het welzijns- en
gezondheidsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelmafg te observeren;
Een breed opgezet communicaaebeleid omtrent de missies en acfviteiten van het
CMDC-CDCS ontwikkelen.

Arakel 2 Duur van de overeenkomst
Het Verenigd College vertrouwt aan het CMDC de opdrachten toe voorzien in art. 1 §1 voor
onbepaalde duur vanaf 1 januari 2018.
Deze overeenkomst kan het voorwerp uitmaken van een wijziging op basis van aanhangsels
bij onderhavige overeenkomst.
Beide parfjen kunnen deze overeenkomst op elk ogenblik beëindigen mits een opzegtermijn
van minstens 12 maanden die begint te lopen op 1 januari na de kennisgeving via
aangetekend schrijven.

2. Een versterkt budget dat de voortzeqng van de uitvoering van de
voornoemde gedelegeerde opdrachten garandeert, maar binnen een nietorganiek kader
De subsidie voor de werking van het CMDC-CDCS werd op structurele wijze verhoogd met
het bedrag toegekend voor de ontwikkeling van het nieuwe webplaworm Sociaal Brussel (€
113.000), om elke herhaling te vermijden van de situafe die zich voordeed bij de
ontwikkeling van de eerste versie van Sociaal Brussel in 2008, waarbij de middelen niet
voldoende waren om de technologische ontwikkeling te volgen van de webplawormen, wat
tot een ‘klinische dood’ leidde. De bewustwording van de snelheid van de technologische
ontwikkelingen en de verouderde programmeertalen vereist een ﬁnancieel vermogen om
permanent aanpassingen te doen om performant te blijven in de aangeboden diensten.
De nieuwe overeenkomst garandeert ook het engagement van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie om het CMDC-CDCS niet af te straﬀen indien de
tewerkstellingssubsidies die het geniet via andere openbare instanfes zouden ingetrokken
worden of uitgeput zouden raken.
De tekst
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Arakel 3: Kostprijs van de overeenkomst
Voor de uitvoering van haar opdrachten werd aan de vzw een jaarlijks forfaitair bedrag
toegekend van € 482.000. (Vierhonderdtweeëntachfgduizend euro). Dit bedrag is
gekoppeld aan het indexcijfer van de consumpfeprijzen.
Deze subsidie dekt alle werkingskosten, alle huisvesfngskosten, alle personeelskosten en
alle IT-onderhoudskosten inherent aan alle opdrachten beoogd in arfkel 1§1 die zijn
toevertrouwd aan de vzw, met uitzondering van de personeelskosten waarvoor de andere
overheidsdiensten instaan. In de veronderstelling dat deze tewerkstellingssubsidies zouden
verlaagd of geschrapt worden, zullen de kosten van de overeenkomst ten belope van dit
bedrag aangepast worden.
De vereﬀening gebeurt bij besluit, op de volgende manier:
- Een schijf van 80 % van de subsidie zal worden betaald fjdens de eerste maand van het
kalenderjaar na het voorleggen van
een aangiie van schuldvordering;
- Een schijf van 20 % van de subsidie zal worden betaald na het voorleggen van een aangiie
van
schuldvordering met het verslag beoogd in arfkel 5 en de bewijzen met betrekking tot de
kosten voor de werking, het personeel en de IT. Dit alles dient uiterlijk aan de administrafe
bezorgd te worden voor 31 mei van het volgende jaar.
De bedragen worden vereﬀend op de rekening BE35 0682 2608 8637 van de vzw Centrum
voor Maatschappelijke Documentafe en Coördinafe binnen 60 dagen na ontvangst door het
Verenigd College van de schuldvordering.
Het CMDC moet de aangiie van schuldvordering voor elk van de schijven en de
bewijsstukken van de gedane uitgaven bezorgen aan de diensten van het Verenigd College –
Louizalaan 183 te 1050 Brussel.
Het acfviteitenrapport en de bewijsstukken moeten aantonen dat de opdrachten beoogd in
arfkel 1§1 van de overeenkomst voortgezet worden.
Indien het dossier wordt ingediend na deze termijn zonder ministeriële afwijking, of indien
geen enkel bewijsstuk wordt bezorgd aan de diensten van het Verenigd College, verliest het
CMDC elk recht op de subsidie en zal het ertoe gehouden zijn om de eerste schijf terug te
betalen. De tweede schijf zal niet worden gestort. De desbetreﬀende betalingsverplichfng
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt dan automafsch geannuleerd.
Het Verenigd College verbindt zich ertoe om binnen de grenzen van het beschikbare budget
aandachfg elke aanvraag van het CMDC te onderzoeken betreﬀende de
investeringsmiddelen die onmisbaar zijn voor het evolufeve onderhoud en voor de
technologische monitoring van zijn digitale producten, social.brussels en brudoc.be.
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3. Een erkenning als wetenschappelijke instelling door de federale ministerraad
Sinds 01/05/2013 zijn de acfviteiten van het CMDC-CDCS erkend als onderzoeks- en/of
experimentele ontwikkelingsacfviteiten. Met onderzoek en/of experimentele ontwikkeling
bedoelt men: alle creafewerkzaamheden die op systemafsche wijze worden ondernomen
ter uitbreiding van het geheel van de kennis, met inbegrip van de kennis van mens, cultuur
en maatschappij, evenals het gebruik van het geheel van deze kennis voor nieuwe
toepassingen.
Binnen het speciﬁeke domein van de informafe over het welzijns- en gezondheidsaanbod in
het Brussels Gewest, is dit wat het CMDC doet in een onophoudelijke beweging van
gegevens inzamelen en verwerken over het welzijns- en gezondheidsaanbod, om te komen
tot gestandaardiseerde, geobjecfveerde, gevalideerde, gecategoriseerde, gestructureerde,
gedeﬁnieerde, cartograﬁsche, deelbare, relevante en kwaliteitsvolle informafe voor
professioneel, polifek en/of wetenschappelijk gebruik.
Dankzij deze erkenning geniet het CMDC-CDCS een gedeeltelijke vrijstelling van de storfng
van de beroepsvoorheﬃng.

4. Een visuele idenfteit via allerlei ondersteunende vormen voor een
geïntegreerde idenfteit en een eenduidige herkenning voor de buitenwereld
De visuele idenfteit van het CMDC-CDCS is gedurende zijn 40-jarig bestaan geëvolueerd. De
logo’s volgden elkaar op om te stroken met de evolufe van de dienst en de actuele trends.
De aﬃche getekend door François Schuiten werd gebruikt op verschillende dragers tot begin
jaren 2000. Het ging erom de documentafefuncfe van het CMDC-CDCS te valoriseren.
Vandaag heei de herdeﬁniëring van de idenfteit van het CMDC-CDCS, zijnde minder een
documentafecentrum en meer een informafeplaworm met betrekking tot verschillende
welzijns- en gezondheidsthema’s ten dienste van de professionals uit de gezondheids- en de
welzijnssector binnen een grote en zeer diverse en open metropool, de vzw ertoe gebracht
om te kiezen voor een brede waaier van felle kleuren die voortaan gebruikt worden op alle
dragers en voor alle projecten:

- logo’s
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- handtekeningen mails

- briefpapier

- slides
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- post-its

visitekaartjes
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- aﬃches

- roll-up, ﬂyers, brochures …

5. Een leergierig team en een dynamiek van permanent leren
In het kader van het Opleidingsplan van 3 jaar uitgewerkt over 9 maanden die deels
doorgingen in 2016 en deels in 2017, volgden verschillende medewerk(st)ers opleidingen
binnen een globaal, geïntegreerd en coherent perspecfef: bestuursovergang, nieuwe
interne verantwoordelijkheden, permanente digitale actualisering en aanpassing op maat,
en ten slone verruiming van de vakexperfse.
Met name:
-Ondersteunende coaching bij de ‘bestuursovergang’ bij het CFIP om de pensionering van de
oude direcfe in 2020 te begeleiden;
-Opleiding ‘postgraduaat publiek en social proﬁt management’ in de Antwerp Management
School, om op concrete wijze het proces, de bestuursovergang en de nieuwe
coördinafefuncfe van de dienst Sociaal Brussel te begeleiden;
-Online opleiding ‘cerfﬁcering in digitale markefng van Google’ (Google Digitaal Atelier, IAB
Europe) om de promofe te begeleiden van de elektronische idenfteit van de dienst Brudoc
via de sociale media;
-Opleiding ‘WordPress (CSS)’ ter plaatse (Clé2Web) om het beheer van de webinhoud op
onze verschillende plaworms te begeleiden;
-Opleiding ‘PowerPoint’ ter plaatse (Update vzw) om het gebruik van geanimeerde
slideshows te begeleiden bij de voorstelling van rapporten, externe intervenfes, of ter
ondersteuning van verschillende interne of externe vergaderingen;
-Opleiding ‘Windows en Outlook’ ter plaatse (Update vzw) om de digitale integrafe van het
hele team te begeleiden;
-Vakopleiding ‘Sociaal werk en sociale innovafe’ aan de ULB om Bruso Consult te begeleiden
en te ondersteunen bij zijn werkzaamheden.
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6. Een coördinatrice op lange termijn voor de kern van het vak: de dienst
Sociaal Brussel
De dienst Sociaal Brussel telt 11 (of 9,5 VTE's) van de 18 medewerkers (of 16 VTE's) en
vertegenwoordigt dus 61 % van het team.
Na in duo de herontwikkeling van het plaworm Sociaal Brussel te hebben geleid, heei een
medewerkster die al 7 jaar in dienst is en die in het bezit is van een masterdiploma
criminologie, en een cerfﬁcaat tweetaligheid van Selor, en die het project ‘van binnen en tot
in de kleinste details kent’, aanvaard om in te staan voor de coördinafe van de dienst, die
tot nu toe ‘op papier’ werd geleid door de direcfe, en in werkelijkheid door het team van
Sociaal Brussel, in een soort dynamiek van zel€estuur.
Haar persoonlijkheid, haar proﬁel en haar bekwaamheid om in teamverband te werken,
hebben ervoor gezorgd dat zij de volledige medewerking kreeg van Sociaal Brussel.
Deze nieuwe coördinafefuncfe is de hoeksteen van de ontwikkeling van de dienst op lange
termijn. Om deze nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen, volgt deze medewerkster
een opleiding ‘postgraduaat publiek en social proﬁt management’ aan de Antwerp
Management School (academiejaar 2018-2019).

7. Databases beschermd door het auteursrecht1 en de sui generisbescherming2
Om de databases Sociaal Brussel en Brudoc te beschermen, werd er een advocatenkantoor
geraadpleegd om na te gaan of de databases van het CMDC-CDCS beschermd zijn door een
intellectueel eigendomsrecht.
Het advies van het gespecialiseerd bureau is posifef: de databases van het CMDC-CDCS
komen in aanmerking voor twee beschermingen. Met het oog op het auteursrecht is de
database van Sociaal Brussel origineel in die zin dat deze het resultaat is van ‘een
persoonlijke keuze van de selecfecriteria’ voor de ingezamelde informafe en ‘voor de
structuur en de klassering van de informafe’ die aan de gebruikers wordt aangeboden. Met
het oog op het sui generis-recht hebben de databases het voorwerp uitgemaakt van een
aanzienlijke investering vanwege het CMDC dat de materiële en menselijke middelen heei
geïnvesteerd die nodig waren voor het inzamelen van de informafe, voor het selecteren, en
voor het indelen van deze informafe, evenals voor het controleren, het presenteren en het
actualiseren van de databases.
Als werkgever wordt het CMDC geacht in het bezit te zijn van de vermogensrechten van het
auteursrecht op de databases gecreëerd door de werknemers fjdens de uitoefening van hun

1Het auteursrecht beschermt de structuur van de gegevensbank
2Het sui generis-recht beschermt de inhoud van de gegevensbank
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funcfes. Een afstand van de morele rechten van het auteursrecht zal opgenomen zijn in het
arbeidsreglement en in de toekomsfge arbeidsovereenkomsten.

8. Het implementeren van de nieuwe Europese privacywet ‘Algemene
Verordening Gegevensbescherming’ of AVG overeenkomsfg de kenmerken van
de diensten aangeboden door het CMDC-CDCS
De nieuwe Europese privacywet, de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (of AVG), in
voege sinds 25 mei 2018, verplicht ondernemingen en organisafes om na te denken over de manier
waarop zij gegevens bewaren, gebruiken en beschermen.
Dit onderzoek werd gestart bij het CMDC-CDCS met de hulp van een gespecialiseerd
advocatenkantoor. Dit heei geleid tot de algemene opstelling van een ‘Privacyverklaring’ met daarin
de speciﬁeke kenmerken van elke dienst van het CMDC-CDCS. Die verklaring zal concreet
geïmplementeerd worden in 2019. Het document met het ‘Cookiebeleid’ houdt hier ook verband
mee.
Het CMDC-CDCS moet in de loop van de jaren 2019-2020 ook een verantwoordelijke
gegevensbescherming hebben (Data Protecfon Oﬃcer (DPO)). De verantwoordelijke
gegevensbescherming controleert de verwerkingen van de gegevens binnen de organisafe. De
kwesfe vergt reﬂecfe en een samenwerkingsstrategie met de toezichthoudende autoriteit.

9. Verkennend werk omtrent de informafca-ontwikkeling op middellange en
op lange termijn, en omtrent de cartograﬁe van de processen
Na twee jaar intensieve ontwikkeling van de V4 van Sociaal Brussel werd het plaworm online
geplaatst in 2017. Dat was een groot succes en dat leidde tot tevredenheid, maar er rezen ook veel
vragen omtrent de kosten en het naleven van het bestek en omtrent de grootste structurele
moeilijkheid om de digitale tools te blijven ontwikkelen zonder na te denken over de interne
processen en zonder een analist/programmeur voor het team van het CMDC.
Met het oog op de vaststelling van de kwetsbaarheid die wordt gegenereerd door die a‚ankelijkheid
van de externe IT-leveranciers en -ontwikkelaars, heei het CMDC-CDCS beslist om zijn ontwikkeling
sterk te vertragen, en de fjd te nemen om een aanbesteding uit te schrijven voor een evaluafediagnose van het systeem en van de IT-processen betreﬀende zijn basisopdracht. De verwachte
dienstverlening van de aangezochte auditbedrijven was de volgende:
-het in kaart brengen van de vereiste transformafes inzake backoﬃce, frontoﬃce, webdiensten om
de performanfe van de tools op lange termijn te handhaven;
-en daarnaast het in kaart brengen van de impact daarvan qua interne organisafe en voor de
omgeving.
Er werd een openbare aanbesteding voor een beperkt bedrag gelanceerd in juli 2018 bij 5 bedrijven.
Die prijsaanvragen hebben niet tot een beslissing geleid, omdat de aanpak van de verschillende
bedrijven zeer uiteenlopend was en het moeilijk was om de verkregen antwoorden op een objecfeve
manier te vergelijken. Het bestek, dat vrij beknopt was, heei er wellicht ook toe bijgedragen dat de
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aanbesteding niet kon gelanceerd worden op een redelijke en gegarandeerde manier met één van de
adviseurs voor informafca-audits.
Die terugkeer naar de beginsituafe heei geleid tot een nieuwe interne reﬂecfe, waar ook de
voorziner van het Centrum acfef aan deelnam. Vooraleer een meer gedetailleerd bestek op te
maken en een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, en om de kosten te beperken die verband
houden met de diagnose, werd beslist om intern een eerste voorbereidende oefening te doen met
het oog op de cartograﬁe van de processen.
Dit intern werk kon plots overwogen worden, gezien het proﬁel van een nieuwe, jonge medewerker
die werd aangeworven in juli 2016 en die, naast zijn master ‘sociaal werk en sociaal beleid’, het
proﬁel heei van een digitaal talent en ervaring heei met het analyseren van arbeidsprocessen en
overgangsmanagement. Zijn proﬁel zal ondersteund worden door online opleidingen in die richfng in
2019.
Een eerste, verkennende oefening met het oog op de cartograﬁe van de processen werd dus
uitgevoerd, maar daarna dook er opnieuw een hindernis van formaat op: de oﬃciële mededeling
door het CIBG betreﬀende zijn onmogelijkheid om de bijkomende ontwikkelen te garanderen van het
Plaworm Sociaal Brussel in de komende maanden/jaren, en dit gezien de totaliteit van de projecten
waarvoor hun middelen gemobiliseerd worden. De stappen om die onbegrijpelijke beslissing polifek
onder de aandacht te brengen en het overgangsproces naar een nieuwe dienstverlener te stoppen,
hebben de energie van de coördinatrice van Sociaal Brussel en van de direcfe van het CMDC
opgeslorpt.
De situafe eind 2018 kan als volgt worden samengevat: een webplaworm Sociaal Brussel dat goed
werkt en dat overtuigende promofe/demonstrafes oplevert, maar anderzijds werkzaamheden die
zo goed als sfl liggen voor wat de stabilisering en de ontwikkelingen betrei voor de jaren 2019-2024.
Het is duidelijk dat het insftufonele aspect ook een element van de vergelijking is: wat met Sociaal
Brussel met het oog op de opdrachten van de nieuwe 1L-structuur? Wat met Sociaal Brussel in het
kader van de strategische samenwerkingen tussen de GGC (Administrafe en Iriscare) en het CMDCCDCS? Wat met de interne processen en de digitale transformafe?

10. Samenwerkingen met verschillende publieke en private non-proﬁfnstanfes
voor onderzoeks- of programmeringswerk in het kader van een duurzame en
bloeiende ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De digitalisering van de informafe heei met de fjd geleid tot aanzienlijke veranderingen
betreﬀende de diensten aangeboden door het CMDC-CDCS. Beetje bij beetje wordt de informafe
grafs toegankelijk op de verschillende sites en de ‘gewone’ vragen om informafe via de telefoon of
ter plaatse verdwijnen. De fjd die zo vrijkomt, maakt het mogelijk de dienst beetje bij beetje om te
vormen tot een dienst die het onderzoek en de netwerkacfviteiten op het terrein ondersteunt. Het
Documentafecentrum is vandaag meer dan een documentafecentrum. Het is een ondersteunende
interface voor het gezondheids- en welzijnsbeleid, en voor de opzoekings- en
programmeringsacfviteiten van de verschillende publieke en private actoren.
Het netwerk en de samenwerkingen zijn uitgebreid, nemen velerlei vormen aan, en hebben wortels
in zowel de welzijnssector als de gezondheidssector, met als gemeenschappelijk punt de toekomsfge
bestemming van het Brussels Gewest.
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Hierbij een versie vanuit een ruimer perspecfef:

Openbare en private diensten belast met onderzoek, programmeren en consultancy
Perspecave.brussels Gewestelijk experfsecentrum en inifafefnemer van de ontwikkelingsstrategie
van het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg vzw Centrum ter ondersteuning van de hernieuwing van het
huisvesfngsbeleid en van het hulp- en zorgbeleid voor kwetsbare personen.
Conseil bruxellois de coordinaaon socio-poliaque asbl Het plaworm voor contact tussen de
voornaamste Franstalige en bicommunautaire private organisafes van de welzijnssector en van de
ambulante gezondheidszorg, en voor de ondersteuning van de socio-polifeke dialoog.
Observatorium voor gezondheid en welzijn Studiedienst behorend tot de diensten van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Brussels Insatuut voor Staasaek en Analyse (BISA) Openbare dienst die de acfviteiten van
stafsfsche aard centraliseert en coördineert op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Centre d’experase et de ressources pour l’enfance (CERE) asbl Centrum voor permanente vorming
en onderzoek inzake kinderen.

Soevereine instanfes
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Instanfe die voornamelijk de
personaliseerbare materies inzake gezondheid en bijstand aan personen regelt en beheert. Deze
commissie is bevoegd voor personen en voor honderden instellingen en diensten die van geen
enkele van de gemeenschappen a‚ankelijk zijn.
Franse Gemeenschapscommissie Franstalige openbare dienst die hoofdzakelijk de
personaliseerbare materies inzake gezondheid en bijstand aan personen regelt en beheert. Deze
commissie is bevoegd voor de Franstalige instellingen en diensten.

OCMW’s
Sociale coördinaaes van de Brusselse OCMW’s die de netwerkorganisafe beogen op het gebied van
een gemeente van een reeks instellingen en van private en publieke diensten, hoofdzakelijk uit de
welzijns- en gezondheidssector

Ziekenhuizen (16 kinderziekenhuizen)
Openbare ziekenhuizen van het Brusselse Iris-net
Private ziekenhuizen
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Sociale scholen
Haute Ecole Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine (HELB-IP)
Insatut Supérieur de Formaaon Sociale et de Communicaaon (ISFSC)
Haute Ecole Bruxelles-Brabant – IESSID (HE2B-IESSID)

Mutualiteiten
Solidaris – De Franstalige socialisasche mutualiteiten
De onaqankelijke ziekenfondsen
De ‘Mutualité Chréaenne Saint Michel’

Consorfa/groeperingen van organisafes uit de welzijns- en gezondheidssector
Project Chronic care BOOST (opgestart door het RIZIV) dat beter wil inspelen op de noden van
mensen die chronisch ziek zijn, en dit gedurende hun hele traject.
Project van de week van de Brusselse sector voor thuislozenhulp (opgestart door Brusselse
organisaaes) dat beoogt om via ontmoefngen en uitwisselingen van ervaringen uit de prakfjk de
contacten te sfmuleren tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire hulpinstanfes
voor thuislozen, maar ook om bruggen te slaan tussen verschillende sectoren die geconfronteerd
worden met hetzelfde publiek of met dezelfde problemafeken.

20

11. Een globale, strategische, duurzame kaart die kan worden gedeeld met alle
betrokken instanfes: polifeke mandatarissen, verenigingsactoren en publieke
partners.
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B. FINANCIËLE GEGEVENS
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1. Markante ﬁnanciële kosten
Op de balans wordt het boekjaar 2018 afgesloten met een bedrag van € 444.571,39.
Het acfef bestaat vooral uit vaste acfva, nog te ontvangen subsidies en beschikbare
waarden op de rekeningen (enorm bedrag want het voorschot van de structurele toelage
wordt pas in april, zelfs pas in mei betaald zodat het Centrum een volledig trimester op zijn
reserves moet teren).
Aan de passiefzijde zien we dat het vennootschappelijk kapitaal van het Centrum mooi
posifef bliji, met een bedrag van € 103.396,08. In 2018 werd een voorziening getroﬀen
voor € 35.000 (€ 28.000 om een eventuele terugbetaling te dekken van de gedeeltelijke
vrijstelling van storfng van de beroepsvoorheﬃng ingevolge de erkenning van het CMDCCDCS als wetenschappelijke instelling door de federale ministerraad (hnp://www.belspo.be/
belspo/ﬁsc/wi_list_fr.stm); € 7.000 om de advocatenkosten te dekken voor het geschil
tussen de vzw CMDC-CDCS vzw en de bvba Agence pour le Non-Marchand). Het idee om
voor de komende jaren (en reeds in 2019) een speciale voorziening te creëren voor de
ontwikkeling en het onderhoud van onze website Social.Brussels (onze core business, de
kern van onze acfviteit, om de tool verder te kunnen onderhouden, ook indien de subsidies
ons met vertraging zouden bereiken) wordt bestudeerd met onze boekhouder.
De resultatenrekening wordt voor het boekjaar 2018 afgesloten met een posifef resultaat
van € 4.604,52. Dit resultaat is veel beter dan wat werd gebudgeneerd, en dit is
voornamelijk te wijten aan drie redenen:
•

het feit dat de uitgaven fjdens het eerste trimester van het jaar tot een minimum
werden beperkt, in afwachfng van de betaling van de voorschonen van onze
subsidies;

•

het feit dat de uitgaven voor twee aanzienlijke posten van het budget niet
doorgingen: de werken met betrekking tot de lokalen, voor een bedrag van € 20.000
en het Beheerplan Informafca voor € 30.000. Aangezien deze twee investeringen
moeten gerealiseerd worden en nog alfjd actueel zijn, worden deze bedragen
overgedragen naar 2019;

•

het feit van een uitzonderlijke niet gebudgeneerde opbrengst ten bedrage van €
22.600.

De tabellen op de volgende pagina’s tonen duidelijk dat de voornaamste last nog alfjd de
bezoldigingen zijn, terwijl de subsidies bijna de totaliteit van de opbrengsten uitmaken. Deze
situafe zal alleen maar versterkt worden. Het feit dat de tools van het CMDC - en meer
speciﬁek Sociaal Brussel - deel uitmaken van een open-datadynamiek die door het Brussels
Gewest wordt aangemoedigd, maakt het CMDC de facto tot een openbare dienstverlener.
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2. Balans
2.1 Ac<va

Materiële vaste acfva

€ 29.060,39

Financiële vaste acfva

€ 1.046,25

Vorderingen op hoogstens een jaar

€ 186.990,09

Beschikbare waarden

€ 199.299,34

Regularisaferekeningen

€ 28.175,32

Totaal

€ 444.571,39
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2.2 Passiva
Overgedragen vennootschapskapitaal

€ 103.396,08

Kapitaalsubsidie

€ 29.454,26

Provisie voor risico's en lasten

€ 100.047,44

Schulden op meer dan 1 jaar

€0

Schuld op hoogstens 1 jaar

€ 211.658,95

Regularisaferekeningen

€ 14,66

Totaal

€ 444.571,39
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3. Resultatenrekening
3.1 Lasten

Lokalen

€ 30.884,64

Werking

€ 205.319,27

Bezoldigingen & sociale lasten

€ 1.036.593,82

Afschrijvingen & voorz. Risico's en lasten

€ 22.030,01

Financiële lasten

€ 1.641,31

Uitzonderlijke lasten

€ 0,01

Totaal

€ 1.296.469,06
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3.2 Opbrengsten

Verkopen en prestafes

€ 1.500,00

Subsidies

€ 1.307.836,81

Andere exploitafeopbrengsten

€ 3.920,47

Financiële opbrengsten

€ 216,30

Uitzonderlijke opbrengsten

€ 22.600,00

Totaal

€ 1.336.073,58
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4. Verslag van de externe auditor
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
«CENTRUM VR MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE EN COÖRDINATIE VZW»
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2018
(JAARREKENING)

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van « CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE EN COÖRDINATIE VZW » (de “vereniging”),
leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de controle van de jaarrekening
alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in
hoofde van de commissaris. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 13
juni 2016, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van
de algemene vergadering die beraadslaagt ver de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018. Wij
hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE
DOCUMENTATIE EN COÖRDINATIE VZW uitgevoerd gedurende 18 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van vereniging, die de balans op 31
december 2018 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een balanstotaal van 444.571 € en waarvan de resultatenrekening afsluit met een
positief resultaat van het boekjaar van 4.605 €.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand
van de vereniging per 31 december 2018, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die
datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de
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controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vereniging de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vereniging te
liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te
doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening,
beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien
zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
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•

•

•

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vereniging;
het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de vereniging om haar
continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de
daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet langer kan
handhaven ;
het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de
vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze
die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de
Europese politieke partijen en stichtingen en van de statuten van de vereniging.

Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herzien in 2018) bij
de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten de naleving van bepaalde
voorschriften uit de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen en de statuten te verifiëren, alsook verslag
over deze aangelegenheden uit te brengen.
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Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
−

Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke
controle van de jaarrekening verricht, en is in de loop van ons mandaat onafhankelijk
gebleven tegenover de vereniging.

Andere vermeldingen
−

−

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de
statuten of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen zijn gedaan of genomen.

Brussel, op 26 April 2019

B.V. Bvba Maillard, Dethier & Co,
Réviseurs d’entreprises – Bedrijfsrevisoren – Auditors
Vertegenwoordigd door Fernand Maillard, Bedrijfsrevisor, Zaakvoerder.
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C. Het
organisaaeschema en
human resources
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Organisatieschema
Conseil d’Administration

Direction
Solveig Pahud (80%)

Adjoint à la Direction,
budget, comptabilité,
administration du personnel
Emmanuel Spitaels (100%)

Fonctions transversales
TIC – Web
Michel Depriez (80%)
Logistique – FAP-FEB
Christiane De Meyer (50%)
Francesca Parrinello (10%)
Traduction
Katelijn Van Cauwenberge (20%)

Bruxelles Social

Brudoc

Expertise / Recherche et
Développement
Valérie Wispenninckx (100%),
Catherine Giet (100%), Corinne
Malchair (100%), Yolanda
Puttemans (40%), Katelijn Van
Cauwenberge (40%), Wouter
Reynkens (100%)

Stéphanie Wolbeek (50%),
Loïc Nnang (50%),
Christiane De Meyer
(50%), Yolanda Puttemans
(40%)

Gestion base de données
Khadija Kouhail (100%), Anne
Lamens (100%), Francesca
Parrinello (90%)

Traduction
Katelijn Van Cauwenberge
(2%)

Hospichild
Emmanuelle Vanbesien
(100%), Sofia Douieb
(50%)
Traduction
Katelijn Van Cauwenberge
(13%)
TIC – Web
Michel Depriez (10%)

Appui à la
politique socialesanté
Valérie Wispenninckx
Suspendu
Traduction
temporairement
Katelijn Van
Cauwenberge

Traduction
Katelijn Van Cauwenberge
(25%)
TIC – Web
Michel Depriez (10%)
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5. Human resources

De raad van bestuur: 9 zetels
Marc Thommes

Voorziner

Dirk D’Haenens

Medevoorziner

Marc Dumont

Bestuurder

Jean Melery

Bestuurder

Marina Dehing-Van Den Broeck

Bestuurster

Dominique Waufer

Bestuurster

Pascal Gardinal

Bestuurder

Khalil Aouasf

Bestuurder

Aanstellingsprocedure bezig

Vervanging van dhr. Marfn De Dree

Het team: 17 medewerkers of 15,10 VTE’s
7,30 VTE’s

Niveau A of gelijkwaardig

3,80 VTE’S

Niveau B of gelijkwaardig

4 VTE’s

Niveau C of gelijkwaardig
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Organisatie en competenties van het team
17
medewerkers

11 gespecialiseerd in
beheergegevens/

(10 gesco's, 2
Maribel, 5
structurele
subsidies)

documentatie
3 verzekeren de
coërdinatie
1
helpdeskmedewerker

8

expertisedomeinen

Data management
Architectuur website
Expertise welzijn-gezondheid
Administratie
Webcommunicatie

1 directieassistent
Boekhouding
1 directie

Personeelsadministratie
Vertaling
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D. OVER DE DIENST SOCIAAL
BRUSSEL EN DE
ACTIVITEITENINDICATOREN
2018
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SOCIAAL BRUSSEL ONDER DE LOEP
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1. Overzicht
Vooraleer de acfviteiten en de uitstraling van de dienst Sociaal Brussel in 2018 voor te stellen in het
2e deel, zal in dit hoofdstuk een geactualiseerd overzicht gegeven worden van zijn opdrachten en
doelgroepen (1.1), zijn reikwijdte (1.2), evenals van de aard en van de informafebronnen van de
gegevens (1.3). Het overzicht gaat verder met een inleiding over het acfviteitendomein van de
experfsedienst van Sociaal Brussel (1.4) die zich alsmaar meer proﬁleert als een gewaardeerde
ondersteuning voor advies en lectuur, voor een verduidelijkt gebruik, voor een verﬁjning of voor de
analyse en de interpretafe van de gegevens over het gezondheids- en welzijnsaanbod. Ten slone
zullen de funcfes van de interacfeve tweetalige kaart van het welzijns- en gezondheidsaanbod van
Sociaal Brussel online (1.5) onder de aandacht worden gebracht.

1.1 Finaliteit, opdrachten en doelgroepen

Sociaal Brussel is de dienst van het CMDC-CDCS die gegevens en experfse ontwikkelt en
ter beschikking stelt over het aanbod van de Franstalige, Nederlandstalige of
bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector, en die acfef is op het grondgebied van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Door het ontwikkelen en verspreiden van informafe, tools en transversale en
transcommunautaire experfse ijvert Sociaal Brussel voor een betere toegankelijkheid van
de hulp- en zorgdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het aanbod van Sociaal Brussel richt zich rechtstreeks tot professionals, netwerken en
plaworms, onderzoeksinstellingen en lokale en regionale polifeke mandatarissen van de
welzijns- en gezondheidssector in het Brussels Gewest.
Onrechtstreeks richt het aanbod zich ook tot de burgers en de mensen die kunnen
genieten van het bijstands- en zorgaanbod in het Brussels Gewest.
Zijn tweetalige kaart van het welzijns- en gezondheidsaanbod “social.brussels “ biedt een
eenvoudige en snelle toegang tot betrouwbare en gestandaardiseerde informafe
betreﬀende de organisafes en diensten die acfef zijn in de Brusselse welzijns- en
gezondheidssector. Momenteel zijn er zowat 4.000 vesfgingsplaatsen van organisafes en
diensten opgenomen, die beschreven worden in het Frans en in het Nederlands. Deze tool
is graas toegankelijk voor iedereen. Hergebruik van de informafe wordt vergemakkelijkt
en aangemoedigd door het geheel van deze gegevens te delen onder de open licenfe CC
BY.
De opdrachten van Sociaal Brussel worden gedeﬁnieerd in de overeenkomst tussen CMDC-CDCS en
het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en bestaan uit:
•

Gegevens inzamelen, onder andere uit oﬃciële en authenfeke bronnen, over het
dienstenaanbod in de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire welzijns- en
gezondheidssector dat acfef is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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•

Deze gegevens op wetenschappelijke wijze confnu verwerken en actualiseren tot
gestandaardiseerde, geobjecfveerde, gevalideerde, gecategoriseerde, gestructureerde,
gedeﬁnieerde, cartograﬁsche, tweetalige, relevante en kwaliteitsvolle informafe voor
gebruik door terreinwerkers en/of voor wetenschappelijk gebruik

•

Deze informafe over het dienstenaanbod grafs verspreiden (1 en 2) via de website
Social.brussels

•

De kwaliteit van de gebruikersinterfaces en de interne en externe funcfonaliteiten alsook
hun correcfef en adaptafef onderhoud permanent garanderen

•

Zich aansluiten bij de open-datadynamiek door de gegevens over het dienstenaanbod vrij
beschikbaar aan te bieden via basiswebdiensten en de aanwezigheid van deze gegevens op
het gewestelijk portaal opendatastore.brussels, de unieke toegangspoort tot de datasets van
de Brusselse openbare diensten en hun partners

•

Informafeaanvragen beantwoorden die algemeen zijn en/of experfse vergen en
rechtstreeks verband houden met de beschikbare informafe op sociaal.brussels en
brudoc.be, van openbare partners of partnerverenigingen zoals gewestelijke steuncentra,
netwerken, onderzoekscentra en studiediensten, lokale en gewestelijke observafecentra,
hogescholen, universiteiten, sectorale en intersectorale federafes, enz.;

•

De “publicafe”-pagina’s van de site Social.brussels periodiek aanvullen met de resultaten
van de ingewilligde experfseverzoeken

•

De basispromofe van het CMDC, meer bepaald het gebruik van de verschillende tools op een
zelfstandige manier bij de doelgroepen garanderen

•

Op eigen inifafef de verschillende regeringen projecten voor nieuwe portalen, speciﬁeke
applicafes, grondige studies en/of speciﬁeke stafsfeken met betrekking tot het aanbod
voorstellen ter ondersteuning van het te voeren beleid, met inbegrip van het
communicafebeleid.

USECASES VAN SOCIAAL BRUSSEL
De experfse en de gegevens van Sociaal Brussel kunnen gebruikt en benut worden om te voldoen
aan zeer uiteenlopende noden.
• De professionals ondersteunen bij het doorverwijzen van de gebruikers naar de juiste dienst.
De professionals worden zowel geconfronteerd met de groeiende complexiteit van zowel het
dienstenaanbod als de noden van de gebruikers. Door tools aan te bieden waarbij er kan worden
gezocht op meerdere criteria, begeleidt Sociaal Brussel de professionals in hun zoektocht naar
informafe en bij het doorverwijzen van hun gebruikers naar de juiste dienst.
De taal en de organisafe van de gegevens op de website zijn op maat van professionals.
Social.brussels is echter beschikbaar voor elke internetgebruiker en voor burgerinifafeven.
• De organisaaes en diensten in kaart brengen en volledige, transversale en transcommunautaire
informaae bieden over het Brusselse welzijns- en gezondheidsaanbod
Op basis van de geograﬁsche gegevens van de organisafes en diensten, en via de zoekcriteria met
betrekking tot de geograﬁsche gegevens (gelegen bij of in de buurt van) of het werkgebied,
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gecombineerd met het nieuwe interacfeve cartograﬁsche luik, zijn er verschillende tools ter
beschikking om een nauwkeurige en performante cartograﬁe te hebben van het aanbod van deze
diensten.
• Het ondersteunen van maatschappelijke werkers, verantwoordelijken van verenigingen en
diensten, federaaes, netwerken en coördinaaes, hulpcentra, onderzoekscentra, lokale en
gewestelijke mandatarissen, vrijwilligers bij verenigingen, sociale ondernemers, bij het ontwikkelen
van analyses van het thema- of gebiedsaanbod die de basis vormen en de opbouw ondersteunen van
hun projecten, hun speciﬁeke informafetools, hun studies, hun insftufonele beleidsvormen, hun
sociale innovafewerkzaamheden, de organisafe van samenwerkingen, enz.
• Hergebruik van deze gegevens in de tools en toepassingen ontwikkeld door derden bevorderen
en aanmoedigen
Dankzij de hoge mate van standaardisering van de gegevens, en dankzij de krachfge opzoekings-,
personaliserings- en expornools, aangeboden op de site social.brussels; en dankzij de ontwikkeling
van eigen webdiensten wordt het hergebruik van de gegevens en informafe van Sociaal Brussel sterk
gesfmuleerd en aangemoedigd.

NETWERKEN,

1.2 Reikwijdte
A. VALLEN ONDER HET ACTIVITEITENDOMEIN VAN SOCIAAL BRUSSEL
!
!
!
!

de organisafes en diensten;
Franstalige, Nederlandstalige en tweetalige;
acfef in de welzijns- of gezondheidssector;
voor mensen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Organisaaes en diensten
Sociaal Brussel inventariseert:
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!
!
!
!

de erkende organisafes zonder winstoogmerk (vzw, private sfchfngen, mutualiteiten,
feitelijke verenigingen, enz.) ;
de organisafes zonder winstoogmerk gesubsidieerd door de openbare instanfes, of erkend
op het terrein (samenwerkingen met de professionals van de erkende sectoren, enz.) ;
de (lokale, gewestelijke, communautaire en federale) openbare diensten;
de private diensten met winstoogmerk die niet mogen geopend en uitgebaat worden zonder
erkend te zijn door een openbare instanfe die zodoende garandeert dat de normen op het
vlak van hygiëne, veiligheid en kwaliteit zullen nageleefd worden: kinderdagverblijven,
sociale krediefnstellingen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en serviceﬂats.

Franstalige, Nederlandstalige en tweetalige
Sociaal Brussel inventariseert de organisafes en diensten van alle gezagsorganen – ongeacht hun
insftufoneel niveau en hun taalbeleid - die optreden in het Brussels Gewest:
!
!
!
!

!

federale instanfes;
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
de gemeenschappen (de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap);
de
drie
communautaire
commissies:
de
GGC
(Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie), de COCOF (Commission communautaire française) en de VGC
(Vlaamse Gemeenschapscommissie);
en de gemeenten.

Acaef in de welzijns- of gezondheidssector
Sociaal Brussel dekt momenteel de volgende sectoren:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

algemene publieke en private sociale hulp;
hulp aan de armsten, hulp aan de thuislozen;
hulp aan daders van stra€are feiten, slachtoﬀerhulp;
jeugdhulp;
hulp voor mensen die lijden aan verslavingen;
hulp voor gezinnen, jonge kinderen (0-3 jaar), kinderen en jongeren (3-18 jaar);
hulp voor personen die veraf staan van de arbeidsmarkt;
hulp voor personen met een handicap;
hulp voor migranten;
hulp voor senioren;
de lichamelijke gezondheid en het bevorderen van de gezondheid;
de geestelijke gezondheid;
gelijke kansen, gendergelijkheid;
huisvesfng;
de coördinafe en de ondersteuning van de professionals.

Voor mensen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sociaal Brussel inventariseert organisafes en diensten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Sociaal Brussel inventariseert uitzonderlijk organisafes en diensten gelegen in Vlaanderen of in
Wallonië indien:
!
!

het aanbod niet wordt gedekt door de organisafes en diensten gelegen in het gebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
EN indien dit aanbod zich uitdrukkelijk richt tot de Brusselaars.
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B. VALLEN NIET ONDER HET ACTIVITEITENDOMEIN VAN SOCIAAL BRUSSEL
Sociaal Brussel gaat niet over tot het inventariseren van:
!
!
!
!

zelfstandige dienstverleners;
groeperingen van zelfstandigen zelfs indien zij de vorm aannemen van een vzw;
sport- of culturele organisafes of instellingen;
onderwijsinstellingen.
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1.3 Beschrijving van de gegevens en van de informa<ebronnen
A. INFORMATIE VERZAMELD PER ACTIVITEITENPLAATS
Er wordt een voorstellingspagina gemaakt voor elke acfviteitenplaats, en deze bevat zowel in het
Frans als in het Nederlands verschillende informafe-elementen met betrekking tot de gegevens,
acfviteiten en uiteenlopende informafe van juridische of administrafeve aard.

Nom oﬃciel;
nom usuel
But repris dans
Moniteur belge

Coordonnées

Numéro
d'entreprise

Acfvités

Statut
linguisfque

Bénéﬁciaires

Lieu d'acfvité
organisafon/service

Statut juridique

Zone d'acfon

Autres
subvenfonnem
ents

Langue de
l'oﬀre

Agréments
Horaire
d'ouverture 1er
contact

Modalités de
contact

De velden vermeld op Social.brussels worden opgesomd en gedetailleerd beschreven in de Excelmappen die kunnen gedownload worden op de site, bij “Over Sociaal Brussel” of rechtstreeks via
deze
link:
hnp://www.cdcs-cmdc.be/images/stories/publicafons/170621_Social.brussels_descripfon-desdonnees-en-fr.pdf. Daar staat onder andere informafe over de inhoud van de velden en over de
eventuele standaardisering van de gegevens en de gebruikte bronnen.

44

B. DE CATEGORIEËN DIE HET AANGEBODEN TYPE ACTIVITEITEN BESCHRIJVEN
Meer dan 640 categorieën beschrijven en inventariseren het aanbod van de welzijns- en
gezondheidsorganisafes en -diensten die acfef zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze
categorieën zijn gemaakt op maat van het Brusselse welzijns- en gezondheidsaanbod door de
themafsche referenten van Sociaal Brussel, in overleg met de sleutelactoren van de sectoren. De
categorieën zijn niet stafsch; ze worden regelmafg aangepast, zodat ze behoorlijk overeenkomen
met wat er gebeurt op het terrein en met het welzijns- en gezondheidsbeleid.
Ze zijn georganiseerd in de vorm van een boomstructuur en ze zijn onderverdeeld in 21
acfviteitensectoren. Elke acfviteitenplaats van een organisafe of een dienst vermeld op
Social.brussels, krijgt een of meerdere categorie(ën) toegewezen, op basis van zijn aanbod. De
themafsche boomstructuur kan interacfef worden verkend op de pagina ‘alle sectoren’
(hnps://Social.brussels/sectors).

C. DE INFORMATIEBRONNEN
De gegevens worden aangevuld en geactualiseerd door het kruisen van verschillende
informafebronnen: rechtstreeks contact met de organisafes, informafe auomsfg van oﬃciële
bronnen zoals het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Er wordt fjd geïnvesteerd in het verzamelen van de informafe om tot de hoogst mogelijke graad van
relevanfe, volledigheid en betrouwbaarheid te komen, voor wat betrei het opsporen van de
oprichfng van een organisafe of een dienst, van acfviteiten die georganiseerd worden, en van
informafe over de erkenningen of subsidies die aan deze toegekend werden, enz.
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A. GEGEVENS AFKOMSTIG VAN OFFICIËLE BRONNEN
Het Belgisch Staatsblad (bijlage rechtspersonen) en de Kruispuntbank van Ondernemingen
De bijlagen rechtspersonen van het Belgisch Staatsblad (BS) en de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) worden dagelijks geraadpleegd om nieuwe organisafes en diensten te vinden
die acfef zijn in de welzijns- en gezondheidssector of om wijzigingen te vinden met betrekking tot de
organisafes die reeds geïnventariseerd zijn, met betrekking tot hun doel, hun benamingen, adressen
van de maatschappelijke zetel, juridisch statuut, fusie met andere enfteiten, ontbinding of einde van
de acfviteit, enz.
Urbis: geolokalisaaegegevens
Verschillende geolokalisafevelden worden automafsch ingevuld door een deel van het adres van de
organisafes in te voeren, door een beroep te doen op de webdiensten aangeboden door URBIS
(straat, gemeente, wijk, stafsfsche sector, Lambert-coördinaten en WGS 84).
De administraaes
Verschillende administrafes zorgen (via hun site, of op ons verzoek) voor lijsten van erkende
diensten die de mogelijkheid bieden om dit soort gegevens aan te vullen of te actualiseren. De
medewerkers van het CMDC zijn ook lid van verschillende Adviesraden voor Gezondheids- en
Welzijnszorg.
B. GEGEVENS AFKOMSTIG VAN GESPECIALISEERDE BRONNEN
Informaae verkregen bij overleg- of coördinaaeplaxormen
Het CMDC-CDCS heei geprivilegieerde samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met sectorale
plawormen en neemt deel aan de vergaderingen van verschillende overleg- of
coördinafeplawormen. Deze instanfes vormen een bron van gespecialiseerde informafe over het
aanbod van deze sectoren.
Nieuwsbrieven, ajdschriyen en gespecialiseerde repertoria
Het team van het CMDC-CDCS raadpleegt regelmafg de sites van publieke gezagsorganen of
instellingen en verenigingen, verschillende online themafsche repertoria, gespecialiseerde
fjdschriien, enz. om de informafe ontvangen via andere kanalen aan te vullen.
C. GEGEVENS AFKOMSTIG VAN RECHTSTREEKSE CONTACTEN MET DE ORGANISATIES
Ten slone wordt er contact opgenomen met de organisafes om ingezamelde informafe aan te
vullen en te valideren, of om ze te actualiseren. Dit gebeurt op velerlei manieren: telefoon, e-mail,
formulier voor correcfes beschikbaar op de site, enz.

1.4 De exper<sedienst
De experfsedienst van Sociaal Brussel is al lang werkzaam, maar nu proﬁleert deze zich alsmaar
meer als een gewaardeerde ondersteuning voor advies en lectuur, voor een verduidelijkt gebruik,
voor een verﬁjning of voor de analyse en de interpretafe van de gegevens over het gezondheids- en
welzijnsaanbod in het Brussels Gewest.
De experfse die werd verzameld bij de themafsche referenten van Sociaal Brussel is onlosmakelijk
verbonden en complementair met de gegevens en informafe gepubliceerd op de site social.brussels.
Het is immers dankzij deze experfse die dagelijks wordt ingezet, dat er gestandaardiseerde,
gevalideerde, intersectorale en transcommunautaire informafe bestaat. Daarnaast kunnen de
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referenfepersonen ondersteuning bieden bij het lezen en het begrijpen van de gegevens
gepubliceerd op de site, vanuit een intersectorale en transcommunautaire deskundige invalshoek. De
themafsche referenfepersonen houden zich ter beschikking van de professionals, de netwerken, de
onderzoeksinstellingen en de lokale en gewestelijke polifeke gemachfgden. Zij bieden advies op
maat en verhogen de kwaliteit of de eﬃciënfe van het onderzoek dat wordt gevoerd door het
publiek op de site. Ten slone wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde bronnen om speciﬁeke
sectorale of lokale experfse aan te bieden.
Hun ondersteuning situeert zich dus op zeer uiteenlopende domeinen:
!
!
!
!
!
!
!
!

Hulp bij het gebruik van de site Social.brussels en verbetering van de kwaliteit van de
onderzoeken die worden gedaan;
Hulp bij ingewikkelde onderzoeken met de ondersteuning van geavanceerde funcfes;
Demonstrafes of informafe op maat betreﬀende de inhoud;
Ondersteuning bij het opmaken van een sociale kaart per wijk, gemeente of thema;
Ondersteuning bij de programmering van het lokaal of regionaal welzijns- en
gezondheidsaanbod;
Ondersteuning bij een onderzoek dat verband houdt met het welzijns- of
gezondheidsaanbod;
Ondersteuning bij de opmaak van een online repertorium of themafsche of lokale site;
Ondersteuning bij netwerken.

De acfviteiten van de experfsedienst in 2018 staan uitvoerig beschreven bij punt 2.6.

1.5 De site “Social.brussels”: inhoud en func<onaliteit

Die geavanceerde site, die ook wel “Sociaal Brussel online“ wordt genoemd, biedt sinds
2008 grafs toegang tot de gegevens en informafe over het welzijns- en gezondheidsaanbod
ingezameld door het team van Sociaal Brussel. Het online plaatsen van de gegevens is een
geleidelijk werk geweest; vandaag dekt deze tweetalige sociale kaart van het welzijns- en
gezondheidsaanbod 21 acfviteitensectoren.
Wij herinneren eraan dat de site volledig werd herwerkt en dat deze er sinds de nieuwe
versie online werd geplaatst in juni 2017 niet alleen aantrekkelijker uitziet, maar ook en
vooral krachfger funcfes biedt om op te zoeken, qua cartograﬁe, export en personalisering,
en er werd bijzondere aandacht besteed aan het ergonomisch aspect en de
gebruiksvriendelijkheid. Met de nieuwe versie van de site die toegankelijk is via de URL
hzps://social.brussels, toont het CMDC-CDCS zijn ruime ambife: zich ontwikkelen als HET
tweetalig kennisplaworm voor de welzijns- en gezondheidsstructuren in Brussel, met meer
funcfes, informafe en reacfviteit met betrekking tot de actualiteit, en een versterking van
de uitwisselingen tussen de professionele maatschappelijke werkers en de experfsecel van
het CMDC-CDCS.
De site is uitgerust met krachfge opzoekings-, cartograﬁe, export- en personaliseringsfuncfes.
Hieronder wordt de werking van een eenvoudige opzoeking geïllustreerd, en een opzoeking op basis
van meerdere criteria, en de inhoud en de funcfes aanwezig op de webpagina’s met de beschrijving
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van de organisafes en diensten enerzijds, en de webpagina’s ‘categorieën’ en ‘sectoren’ anderzijds.
Daarna worden de werking van de interacfeve cartograﬁe en de personaliserings- (My Bruso) en
expornools uitvoerig beschreven.

1.5.1 Een eenvoudige opzoeking
Het is mogelijk om een organisafe op te zoeken op haar oﬃciële naam, op de gebruikelijke namen,
of op de namen van de interne diensten, haar acroniem. Het is ook mogelijk om een organisafe op te
zoeken op haar ondernemingsnummer.

1.5.2 Zoeken op meerdere criteria
Het is mogelijk om een of meerdere organisafe(s) op te zoeken via andere criteria, door deze al dan
niet te combineren.
!
!

!
!
!
!
!

De acaviteiten: per kernwoord of door de themafsche structuur te overlopen
De lokalisering of de acaezone:
o Gelegen in: gemeente(n), wijk(en), stra(a)t(en) of adres(sen)
o Acfef op: gemeente(n) of wijk(en)
o In de buurt van een straat of een adres (500 m tot 5 km)
Het talenaanbod: Frans/Nederlands, 111 andere talen, dienst die een beroep doet op een
sociaal vertaalbureau
De erkenning of de erkennende instanae: per kernwoord of door de structuur met de
erkenningen te overlopen
Het soort aanbod: thuis, online, residenfeel, straatwerk, telefonisch, ter plaatse
Het juridisch statuut: 25 voorstellen (vzw, sfchfng, enz.)
Het oﬃcieel taalkundig statuut: Franstalig, Nederlandstalig, tweetalig.
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1.5.3 De speciﬁeke webpagina’s
Social.brussels inventariseert zowat 4.000 acfviteitenplaatsen van organisafes en welzijns- en
gezondheidsdiensten die acfef zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke acfviteitenplaats van
een organisafe of van een dienst wordt voorgesteld op een speciﬁeke webpagina.
De acfviteiten van deze organisafes en diensten worden opgedeeld in categorieën, die vervolgens
worden opgesplitst in 21 acfviteitensectoren. Elke categorie stemt overeen met een soort acfviteit
aangeboden door een welzijns- of gezondheidsactor, en is het laatste niveau van de themafsche
boomstructuur van een sector. Deze “categorieën” en “sectoren” werden gecreëerd door het team
van Sociaal Brussel, op maat van het Brussels welzijns- en gezondheidsaanbod. Zij bieden de
mogelijkheid om vrij kennis te maken met de acfviteiten die worden aangeboden door de
organisafes en diensten. De categorieën en sectoren zijn ook terug te vinden op speciﬁeke
webpagina’s.
De URL-adressen van al deze pagina’s zijn stafsch: hun verwijzing naar andere sites wordt zodoende
vergemakkelijkt en aangemoedigd.
De schema’s en a€eeldingen illustreren meer in detail de inhoud en de funcfes die voorkomen op
deze pagina’s.
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Lieux d'acfvité
organisafon/service

Catégorie

Secteurs
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VOORSTELLINGSPAGINA VAN DE ACTIVITEITENPLAATS
“BEGELEIDINGS- EN OPLEIDINGSCENTRUM VOOR VOLWASSENEN HUISVESTING EN SCHULDENLAST”
hnps://Social.brussels/organisafon:XXXX
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VOORSTELLINGSPAGINA VAN DE CATEGORIE
“DIENSTEN VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN
EN JONGEREN”
hnps://social.brussels/category/280
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VOORSTELLINGSPAGINA VAN DE SECTOR “MENTALE
GEZONDHEID”
hnps://social.brussels/sector/107
KAART

THEMATISCHE BOOMSTRUCTUUR

LIJST VAN DE ACTIVITEITENVESTIGINGEN

EEN OPZOEKING STARTEN OP BASIS VAN
MEERDERE CRITERIA
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EXCEL-EXPORT
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VOORSTELLINGSPAGINA “ALLE SECTOREN”
hnps://social.brussels/sectors

De sectoren doorzoeken

De activiteitensectoren doorzoeken om een zoekopdracht te starten

Er werden meer dan 630 categorieën aangemaakt om het aanbod van de organisaties en
diensten in de welzijns- en gezondheidssector actief in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te beschrijven en te inventariseren. Deze categorieën zijn in 20
activiteitensectoren ondergebracht, in de vorm van een boomstructuur.
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1.5.4 De interac:eve cartograﬁe
De pagina “In kaart brengen” - hnps://social.brussels/map - biedt de mogelijkheid om jouw posife te
bepalen (adres of ‘mijn posife’), om een kaart te hebben die een of meerdere selecfe(s) van
gegevens bevat (een opzoeking rechtstreeks op de kaart, de selecfe van “My Bruso”, een selecfe
auomsfg van “Mijn selecfe”), om geograﬁsche lagen toe te voegen (gemeenten, wijken) en de
mogelijkheid om te kiezen tussen clusters of punten (aanklikbare mapfp) om de organisafes op de
kaart te lokaliseren.
De sectoren, categorieën en resultaten van de opzoekingen kunnen ook gevisualiseerd worden op
gemaximaliseerde kaarten. Hieronder is de kaart opgenomen van de categorie
“Opvangmogelijkheden voor jonge kinderen, waarbij de ﬁnanciële bijdrage in verhouding is tot de
inkomsten” hnps://social.brussels/category/263/map.

1.5.5 De personaliserings- en expor>ools
My Bruso
Gepersonaliseerde ruimte die de mogelijkheid biedt om permanent organisafes en speciﬁeke

onderzoeken te bewaren.
Excel-export
De gegevens over de organisafes en de diensten kunnen geëxporteerd worden in een Excel-bestand.
De map bevat xx kolommen en biedt de mogelijkheid om gestandaardiseerde gegevens te ﬁlteren en
in te delen in categorieën, of om repertoriumdocumenten te maken met behulp van direct mail.
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1.5.6 De communica:emiddelen
Het mailadres en de telefoon
De gebruikers kunnen op verschillende manieren interageren met de dienst Sociaal
Brussel: via mail op info@bruxellessocial.be (dagelijks bijgehouden) of telefonisch.

De online formulieren
De formulieren om een wijziging voor te stellen betreﬀende de gegevens of
acfviteiten van de organisafe, of om een nieuwe organisafe te vermelden zijn een
andere contactmogelijkheid die aan de gebruikers aangeboden wordt. Het formulier
dat toegankelijk is op de pagina van de organisafe is een vooraf ingevuld formulier
met de gegevens zichtbaar op de site. Het voorstellen van wijzigingen wordt zo
vergemakkelijkt.
De pagina “Over Sociaal Brussel” en de gebruikershandleiding
De dienst Sociaal Brussel gebruikt de rubriek “Over Sociaal Brussel” om aan de internetgebruikers
permanent een geactualiseerd overzicht te geven van zijn doelstellingen, zijn reikwijdte, en zijn
informafebronnen. Er worden ook vrije downloads aangeboden van de gebruikershandleidingen en
verschillende andere documenten die sets met ‘metagegevens’ bevanen.
De rubriek “Actualiteiten”
Een tab op de homepagina en de gekoppelde pagina “Actualiteiten” bieden de mogelijkheid om de
internetgebruikers op de hoogte te houden van de evolufes met betrekking tot de site en de
gegevens.
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Activiteitenindicatoren 2018 / Uitvoering van de opdrachten in
2018
De activiteitenindicatoren 2018 zullen voorgesteld worden volgens de 8 opdrachten die hierna uitvoerig
beschreven worden en die toegewezen werden aan Sociaal Brussel in de hernieuwde overeenkomst
tussen het CMDC-CDCS en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

2.1 Gegevens verzamelen
en actualiseren
2.8 De basis promotie
van sociaal.brussels,
meer bepaald het
gebruik van de
verschillende tools op
en zelfstandige manier
bij de doelgroepen
verzekeren

2.2 Gegevens op
wetenschappelijke en
permanente wijze
verwerken en
organiseren

2.3 De informatie
over het diensten
aanbod gratis
verspreiden

2.7 De "pagina's
publicatie" op de site
sociaal.brussels
regelmatig stefferen

2.4 De kwaliteit van de
gebruikerinterfaces en de
interne en externe
functionaliteiten, alsook
en correctief en
adaptatief onderhoud
permanent waarborgen

2.6 Informatieaanvraagen
beantwoorden die
algemeen zijn en/of
expertise vergen.
2.5 Aansluiten bij
de dynamiek van de
open data
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2.1 Gegevens verzamelen en actualiseren betreﬀende het dienstenaanbod in de
gezondheids- en welzijnssector
“Gegevens inzamelen, onder andere auomsfg uit oﬃciële en authenfeke bronnen, over het
dienstenaanbod in de Franstalige, Nederlandstalige of bicommunautaire welzijns- en
gezondheidssector, acfef op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” 1e opdracht van de
overeenkomst

De eerste missie van Sociaal Brussel kan opgedeeld worden in 3 aspecten, allereerst de algemene
verzameling van gegevens, ten tweede dient dit te gebeuren op basis van oﬃciële en authenfeke
bronnen en ten derde dienen de gegevens in te gaan op het Franstalige, Nederlandstalige en
tweetalige aanbod binnen de sociale- en zorgsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zoals
aangegeven in het eerste deel, baseert het team van Sociaal Brussel zich op een divers scala aan
gegevensbronnen om tot een zo compleet mogelijke beschrijving van de organisafe en zijn
acfviteiten te komen. Deze bronnen kunnen vervolgens opgedeeld worden in twee groepen, de
input via documentafe en de input via het netwerk en contacten. De documentafebronnen bestaan
uit: authenfeke en oﬃciële gegevens uit het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO), uitwisseling van gegevens met overheidsinstanfes, nieuwsbrieven,
publicafes, websites, enz.. De input via netwerken en contacten bestaat uit: contacten met
koepelorganisafes, directe contacten met organisafes, deelname aan adviesraden, sociale
coördinafes en overlegplawormen.

2.1.1 Con<nue gegevensverzameling en externe valida<e
Algemeen bestaat het proces van gegevensverzameling uit twee delen: prospecfe en externe
validafe van de gegevens. De prospecfe bestaat uit de dagelijkse detecfe van veranderingen en
toevoegingen via onder meer het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
nieuwsbrieven, sociale media en het webformulier op de website Sociaal.brussels.
Prospecae Belgisch Staatsblad
De prospecfe in het Belgisch Staatsblad is een dagelijks werk waarbij de publicafes per gemeente
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgezocht ter detecfe van veranderingen in de
statuten of de oprichfng van nieuwe vzw’s, private sfchfngen en sfchfngen van openbaar nut. Bij
de opzoeking wordt voor iedere publicafe de afweging gemaakt of deze binnen de scope valt van
Brussel Sociaal. Deze afweging verloopt op basis van de algemene benaming en de statuten van de
organisafe zodat deze organisafes nadien opgenomen kunnen worden in de databank. Voor de
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nieuwe organisafes in de databank of bij grote wijzigingen worden de gegevens steevast ter validafe
verzonden naar de organisafes. Pas na deze validafe worden de organisafegegevens gepubliceerd.
Bij de prospecfe in het Belgisch Staatsblad werden in 2018, 6831 Franstalige publicaaes nagekeken.
Van deze 6831 Franstalige publicafes bleken er 298 binnen de scope van Sociaal Brussel te vallen.
Aan Nederlandstalige kant werden er 1813 publicafes nagekeken waarvan er 46 binnen de scope van
Sociaal Brussel vielen. In totaal werden er dus 8644 publicafes nagekeken en vielen er 344 binnen de
scope van Sociaal Brussel (zie tabel indicatoren). Bij de prospecfe in het Belgisch Staatsblad valt dus
maar een 4 % van alle publicafes binnen de scope van Sociaal Brussel. Zelfs van deze vier procent
blijkt na diepgaander onderzoek soms dat de inifeel geselecteerde organisafes geen acfviteiten
uitvoeren die vallen binnen de scope. Naast de detecfe van nieuwe organisafes dient de prospecfe
tevens om de organisafegegevens te actualiseren op basis van het Belgisch Staatsblad. In 2018
werden voor 1132 organisafes de statuten op systemafsche wijze nagekeken. De prospecfe in het
Belgisch Staatsblad bliji voorlopig dan ook een onmisbare schakel/stap in de detecfe van nieuwe
organisafes of wijzigingen in de statuten die bovendien een zekere experfse en kennis vergt met
betrekking tot de scope van Sociaal Brussel en de inschaqng van het acfviteitenveld van
organisafes.
2018:
-

6831 Franstalige publicaaes nagekeken waarvan 298 binnen de scope van Sociaal Brussel

-

1813 Nederlandstalige publicaaes nagekeken waarvan 46 binnen de scope van Sociaal
Brussel

-

1132 ﬁches waarvan statuten systemaasch nagekeken

Nieuwsbrieven, vakliteratuur en sociale mediakanalen
Naast het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van ondernemingen ontvangt het team van
Sociaal Brussel op confnue wijze informafe over het werkveld via nieuwsbrieven en andere
literatuur. Zo volgt het Sociaal Brussel team 65 digitale nieuwsbrieven en 47 papieren
nieuwsbrieven op, gaande van het Agentschap Jongerenwelzijn tot het Trefpunt Zel‚ulp. De andere
literatuur bestaat uit onder andere de documentafe vanuit Brudoc (de documentafedienst van het
CMDC) en informafe via andere kanalen zoals sociale media. De opvolging van deze nieuwsbrieven
en infokanalen is daarmee cruciaal om algemene tendensen op te volgen binnen het brede werkveld.
Erkenningen en erkennende overheden
Buiten de prospecfe van de gegevens via literatuur en het Belgisch Staatsblad is een andere
documentafebron de informafe over de erkenningen en erkennende overheden. Per thema volgt
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een themareferent volgens taalgebied de veranderingen in de erkenningen op. In totaal neemt
Sociaal Brussel 231 erkenningen (zie tabel) op binnen de databank die binnen de scope vallen. Dit
resulteert in ongeveer 2500 erkende diensten of organisaaes die opgevolgd worden door Sociaal
Brussel. Een deel van deze informafe over de erkenningen komen uit lijsten die de erkennende
overheden aanbieden op hun websites of op portalen als de COBRHA VIEWER (overzicht van
erkenningen van de Vlaamse Overheid). Voor deze erkenningen neemt Sociaal Brussel de rol op om
de gegevens per erkende dienst actueel te houden. Voor andere erkenningen onderhoudt Sociaal
Brussel contacten met de erkennende overheden.

Erkennende overheid

Aantal erkenningen

Acaviteitenplaatsen per erkenning

Federale overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brusselse
Gewestelijke
Huisvesangsmaatschappij
(BGHM)
Franse Gemeenschap
ONE
COCOF
PHARE
GGC
Vlaamse Gemeenschap
VAPH
VDAB
Kind en Gezin
VGC
Verschuiving naar de GGC
Verschuiving naar de COCOF
TOTAAL

5
8
1

8
224
18

22
12
31
13
33
73
10
2
15
5

156
557
554
84
383
174
46
2
248
45
1
0
2500 erkende projecten/diensten

231 erkenningen

Tabel: erkenningen opgenomen binnen Sociaal.brussels

Een voorbeeld van deze contacten is te vinden bij de contacten met het ONE en Kind & Gezin. De
vergelijking tussen de gegevens van, enerzijds, ONE en Kind en Gezin, en anderzijds, Sociaal Brussel,
heei in 2018 aan belang gewonnen vanwege de nieuwe website-secfe van de GGC speciﬁek gericht
op opvangvoorzieningen voor jonge kinderen. In het kader van dit samenwerkingsverband worden
de gegevens in verband met de erkende of vergunde kinderdagverblijven meerdere malen per jaar
geveriﬁeerd. In 2018 ging het daarbij om 248 erkende plaatsen via Kind en Gezin en 559 erkende
plaatsen via ONE. Een ander voorbeeld van veriﬁcafe via lijsten is de erkenning “Cohésion Sociale”
via de COCOF. In 2018 ging het daarbij om 283 erkende plaatsen die opgevolgd werden via de lijsten
van de COCOF.
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Een ander voorbeeld van structurele samenwerkingsverbanden voor gegevensdeling is de
uitwisseling van gegevens met HOME-INFO BRUSSEL. Deze samenwerking met HOME-INFO BRUSSEL
is in bovendien 2018 nog verstevigd en gepreciseerd. Zo worden momenteel de gegevens
uitgewisseld in verband met de adresgegevens, de statuten, oﬃciële benaming, erkenningen en de
capaciteit van de service-residenfes, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.
In 2018 zijn daarnaast de erkenningen in verband met het thema “handicap” herbekeken naar
aanleiding van de zesde staatshervorming en de veranderingen bij zowel PHARE aan Franstalige kant
en het VAPH aan Nederlandstalige kant. De hervorming van de erkenningen heei er in 2018 ook
voor gezorgd dat het gehele thema “handicap” is herzien.
CONTACTEN MET ADMINISTRATIES EN ERKENNENDE OVERHEDEN

Het team van referenten van Sociaal Brussel is eveneens lid van verschillende adviesraden voor
Gezondheids- en welzijnszorg van de GGC / Verenigd College. De deelname aan de adviesraden voor
Gezondheids- en welzijnszorg van de GGC / Verenigd College is een daarmee tevens een manier om
informafe uit te wisselen met de administrafes. In 2018 waren de referenten van Sociaal Brussel
aanwezig op 4 adviesraden. Bovendien nemen de referenten deel aan het Begeleidingscomité van de
sociale coördinafes georganiseerd door de GGC / Verenigd College. In totaal namen de referenten
deel aan 22 vergaderingen. Meer informafe over de deelname aan de adviesraden wordt gegeven
wanneer wordt ingegaan op de experfserol van Sociaal Brussel.

In 2018 nam het team deel aan 4 adviesraden en 1 begeleidingscomité
wat neerkomt op een totaal van 22 vergaderingen

De vergaderingen van de adviesraden zijn een onmisbare bron van informafe voor het team met
betrekking tot wijzigingen in de erkenningen van diensten en organisafes, en met betrekking op fl
staande beleids- en wetgevingswijzigingen. In 2018 kwamen zo onder andere aan bod :
-

Voorstel eerstelijnsordonnanfe

-

Gezondheidsplan

De dienst Sociaal Brussel heei bovendien een aantal geprivilegieerde partnerschappen met sectorale
plawormen en neemt deel aan vergaderingen van meerdere overleg- en coördinafeplawormen. Deze
instanfes bieden een gespecialiseerde informafebron voor het aanbod in deze sectoren of over de
organisafes als ook voor de experfse van de referenten. De aanwezigheid fjdens deze
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vergaderingen waar alle actoren uit het werkveld aanwezig zijn en waar de thema’s gelinkt aan
welzijn en gezondheid worden behandeld, laat toe om informafe te vergaderen die op een andere
manier niet toegankelijk is. Daarom zijn eveneens de colloquia een voorname bron van informafe
alsook een manier om een netwerk te creëren. In 2018 nam het team van Sociaal Brussel deel aan 21
colloquia. Een volledig overzicht kan hieronder teruggevonden worden.
De rol van het netwerk is dan ook om sneller contacten te kunnen leggen en informafe in te winnen
naast een vinger aan de pols in verband met de veranderingen op het terrein. Zo kunnen de
referenten hun experfserol uitbreiden en een betere ondersteuning bieden aan het werkveld en
beleid. Ten slone nemen de referenten van Sociaal Brussel deel aan de lokale Sociale Coördinafes
van de OCMW’s en gemeenten. Ook hier gebeurt de uitwisseling van informafe en blijven de
referenten op de hoogte van het reilen en zeilen op lokaal vlak. Sociaal Brussel neemt daarbij deel
aan de Lokale Sociale Coördinafe van Elsene, Brussel (Marollen), Laken en Evere. Er werd tevens
deelgenomen aan de voorbereiding van de Sociale coördinafe in Luik. Ten slone werd deelgenomen
aan themafsche coördinafes of overlegplawormen, met name Inspiria, georganiseerd het
Kenniscentrum WWZ en de Coördinafe Ouderen / Geestelijke gezondheid.

4 lokale sociale coördinafes wat neerkomt op een totaal van 23 vergaderingen
2 themafsche coördinafes
21 colloquia
Gevolgde colloquia in 2018 over welzijn en gezondheid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Soins et hospitalisafon à domicile et en insftufon. Un autre regard pour des solufons
nouvelles. “ GIBBIS
“Des charnières à huiler - rencontre intersectorielle semaine des sans-abri”
“Se soigner dans la ville - zorg in de stad”
“Journée autonomie à domicile” GDT-Brussel
“Eerstelijnsmeefng middelengebruik” VGC
“Personnes âgées /Ouderenzorg” Observatorium GGC
“La santé dans toutes les polifques communales” Sacopar
“La Plainte! Que nous dit-elle? Comment l'entendre, la recevoir et y donner suite? “ SEPAM
Meldpunt Ouderenmishandeling
“Journée Pauvrophobie” FDSS-FORUM
“Penser les veillesses” ULB
“Gezondheidsvaardigheden in de zorg bevorderen” Koning Boudewijnsfchfng
“Geestelijke gezondheidszorg bij ouderen” Fedos
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•
•
•
•
•
•
•

“Les innovafons en mafère d'habitat à Bruxelles: une standardisafon à l'épreuve de la
diversité des publics? “ IRIB
“Voir au-delà des briques: des idées inspirantes pour les déﬁs humains dans le logement
social” BGHM
AG Infor-homes
“Innover l'habitat” IRIB
“Social-santé à Bruxelles: c'est quand qu'on va où? “ CBCS
“Présentafon des données TDI” OPGG
“Paire aidance” OCMW Sint-Gillis

Voorbeelden:
!

!

!

Tijdens een sociale coördinafevergadering in Elsene verzamelt men informafe over
de wijzigingen van de acfviteiten, de gegevens en de organisafe van de
gemeentediensten zoals de prevenfediensten of het OCMW (schoolinschakeling,
bemiddeling voor iemand die aangewezen is op het OCMW, enz.).
Tijdens de coördinafevergadering Ouderen Geestelijke gezondheid, uitwisseling en
opbouw van kennis over de evolufe van het beleid van de nenen 107 volwassenen,
kinderen, senioren.
Colloquia “Soins et hospitalisafon à domicile et en insftufon. Un autre regard pour
des solufons nouvelles. “ GIBBIS; “Des charnières à huiler - rencontre intersectorielle
semaine des sans-abri “; “Eerstelijnsmeefng: workshop de Brusselse sociale kaart
voor verslavingproblemafeken” VGC.

Externe validaae
Naast de confnue input van nieuw gecreëerde organisafes en van actualiseringen volgende op
gedetecteerde wijzigingen in reeds opgenomen organisafes is het een streven van Sociaal Brussel
om de gegevens maximaal 1 à 2 jaar oud te laten zijn. Daarom bestaat er een bijkomend
actualiseringsproces waarbij de minst recente gegevens in de databank proacfef verzonden worden
naar de organisafes ter veriﬁcafe. Dit proces vergt een eerste interne veriﬁcafe aan de hand van
onlinegegevens gevolgd door een externe validafe van de gegevens door de organisafes. Deze
actualisafe wordt opgestart door een eerste verzending van de gegevens aan de organisafe, en,
indien hier geen reacfe op komt, gevolgd door een schriielijke herinnering en ten slone een
telefonisch contact.
Een belangrijke ontwikkeling in 2018 op het vlak van de chronologische actualisafe is het nieuwe
systeem van massieve verzending van actualisafeﬁches. Dit nieuwe systeem laat toe om de externe
validafe in bulk te organiseren. De meerwaarde van dit systeem is een snellere verzendprocedure
alsook de mogelijkheid de externe validafe beter op te volgen. Ondanks dit nieuwe systeem bleek
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tevens dat de opvolging en telefonische contactopname belangrijk bliji vanwege een responsrafo
van ongeveer 42 procent op de verzonden e-mails.
In 2018 zijn er in totaal 2011 ﬁches van de 3937 ﬁches op de website geactualiseerd of verwijderd uit
de interne databank. Dit komt neer op een actualisaferafo van 51,1 procent oiewel de heli van alle
ﬁches. Voor deze externe validafe zijn er 756 telefonische contacten nodig geweest en zijn er 2863
e-mails verzonden. Hieruit blijkt dat zowel het nieuwe systeem als de rigoureuze opvolging van het
team nodig zijn om het aantal actualisafes per jaar te halen.
Ten slone wordt de sociale kaart op confnue wijze gevalideerd via suggesfes ingegeven door
gebruikers van Sociaal.brussels via het webformulier. In 2018, hebben er 128 gebruikers gebruik
gemaakt van het webformulier om wijzigingen door te geven gaande van wijzigingen tot de
toevoeging van nieuwe organisafes. Het feit dat gebruikers en organisafes hun gegevens doorgeven
via de website is dus al voor een aantal organisafes het geval. De opvolging en veriﬁcafe van deze
gegevens dient nog steeds gegarandeerd te worden om een kwalitafeve databank te garanderen. Zo
zijn de gebruikers niet vertrouwd met de structuur van de velden waardoor een manuele veriﬁcafe
nodig bliji indien gebruikers zelf hun gegevens wensen aan te passen.
In 2018:
-

2011 ﬁches geactualiseerd

-

Ontwikkeling van nieuwe verzendprocedure “massieve verzending”

-

3937 ﬁches online

-

756 telefonische contacten

-

2863 actualisafemails verzonden

-

128 keer gegevens geactualiseerd via webformulier

2.2 Deze gegevens op wetenschappelijke en permanente wijze verwerken en
organiseren
“Deze gegevens op wetenschappelijke wijze confnu verwerken en actualiseren tot
gestandaardiseerde,
geobjecfveerde,
gevalideerde,
gecategoriseerde,
gestructureerde,
gedeﬁnieerde, cartograﬁsche, tweetalige, relevante en kwaliteitsvolle informafe voor gebruik door
professionals op het terrein en/of wetenschappers”, 2e opdracht van de overeenkomst;
Zoals in het vorige deel duidelijk werd vormt Sociaal Brussel het kruispunt van alle gegevens over het
welzijns- en zorgaanbod binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Al deze gegevens komen daarbij
terecht binnen een interne databank. Een eerste manier om structuur te brengen in het geheel van
informafe is de herwerking tot bevatbare ﬁches. In de interne databank waren er eind 2018, 4875
ﬁches opgenomen waarvan er 3937 ﬁches te raadplegen zijn op de website. Daarnaast zijn er nog
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118 ﬁches die niet geﬁnaliseerd zijn maar nog op de website zullen verschijnen in 2019 en 227 ﬁches
die niet op de website verschijnen zoals de ﬁches voor sociale zetels van vzw’s of sfchfngen of ﬁches
van organisafes die zijn stopgezet, geen acfviteiten meer hebben of niet meer binnen de scope van
Sociaal Brussel vallen.
Verdere structuur en standaardisafe worden nog toegevoegd aan de gegevens om te komen tot een:
-

Maximalisafe van de interoperabiliteit met andere externe databanken;

-

Verhoging van de coherenfe en vergelijkbaarheid van de verschillende gegevens in de
databank;

-

Vermindering van mogelijke fouten;

-

Verhoging van de betrouwbaarheid van de tweetalige gegevens.

Interoperabiliteit betekent dat de structuur van de gegevens ervoor zorgt dat de interne databank,
gebruik kan maken van gegevens uit andere databanken en dat extern de gegevens gebruikt kunnen
worden in externe applicafes. De gestandaardiseerde gegeven maken het daarnaast mogelijk om op
een eenvoudige manier een weg te vinden binnen het zorgaanbod zonder bijkomende moeite. Dit
maakt dat de databank geschikt is als planningstool en de vergelijking van het aanbod binnen het
Brussels Gewest. Tot slot laten de gestandaardiseerde gegevens het toe bepaalde velden
automafsch in te vullen waardoor de fouten bij de verwerking van de gegevens gereduceerd worden
en de tweetaligheid van databank beter kan gegarandeerd worden.

2.2.1 Behandeling van de gegevens op gestandaardiseerde wijze
Deze structuur en standaardisafe is gebaseerd op een veelheid aan aspecten en operafes die
regelmafg evolueren omdat er een nooit aﬂatende aandacht is voor opfmalisering van dit proces.
Het team van referenten werkt dagelijks om de gegevens zo correct en gevalideerd mogelijk in te
voeren binnen de interne databank. Het totaal van de interne databank kan samengevat worden in
enkele cijfers. Deze cijfers zullen nadien besproken worden aan de hand van de acfviteiten in 2018.
De databank bevat 4875 ﬁches.
Iedere ﬁche bevat 99 gestandaardiseerde velden,
-

14 velden worden ingevuld met een of meerdere waarden uit een op maat gemaakte interne
lijst voor de databank;
11 “eenvoudige” lijsten, die 721 elementen bevanen met een totaal van 1442 waarden
(ieder element uit een lijst bevat een waarde in het Nederlands en het Frans);
8 “geavanceerde” lijsten (hiërarchisch, met beschrijving, trefwoorden, vertaling, enz.) met
een totaal van 1397 elementen;
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-

17 velden gelinkt aan adresgegevens en geolocafe. Deze velden worden automafsch
ingevuld via de module gekoppeld aan de webservices aangeboden via URBIS;
2 velden (fr/nl) die automafsch worden ingevuld via directe linken met de publicafes in het
Belgisch Staatsblad
2 velden (fr/nl) die automafsch worden ingevuld via directe linken met de website
Sociaal.brussels

MEMENTO
De richtlijnen voor de invoer van gegevens zijn in 2018 herwerkt tot een project van nieuwe
memento om meer interne consistenfe te verkrijgen bij de invoer van de gegevens. De herwerking
van de memento is een werk van het gehele team waarbij het collecfeve geheugen van de
referenten wordt samengebracht met internafonale standaarden. Deze herwerking is een werk van
lange adem, het anders structureren van de gegevens vergt in sommige gevallen immers tevens een
aanpassing van de databankstructuur. Daarnaast moet in de reﬂecfe rekening gehouden worden
met de externe partners die de gegevens van Sociaal Brussel gebruiken via de webservices.
Anderzijds is de automafsche uitwisseling van gegevens een drijfveer om de databank aan te passen
volgens de standaarden.
AUTOMATISCHE AANVULLING VAN GEGEVENS: URBIS, ….
Zoals aangegeven bij de Memento laat de afstemming op standaarden een uitwisseling toe van
gegevens. Deze interoperabiliteit laat Sociaal Brussel toe gegevens automafsch in te vullen aan de
hand van koppelingen aan externe databanken. De voordelen van een automafsche gegevensinput
zijn legio maar verhogen in eerste instanfe alvast de betrouwbaarheid van de gegevens, de
eﬃciënfewinst alsmede de mogelijkheid meer informafe te verzamelen per organisafeﬁche ten
opzichte van een manuele invoer van gegevens. Een voorbeeld van deze automafsche
gegevensinput zijn de adresgegevens binnen het Brussels Gewest die aan de hand van URBIS
ingevuld worden. URBIS is de adressendatabank van het Centrum voor Informafe van het Brussel
Gewest (CIBG) die toelaat om via webservices alle gegevens van een adres automafsch in te vullen in
de respecfevelijke velden van Sociaal Brussels. Op deze manier worden de velden: gemeente, wijk,
wijkcode, stafsfsche wijk, Lambert-coördinaten, WG84 coördinaten, enz. automafsch gegeneerd op
basis van de straat en het nummer binnen het Brussels Gewest. De reﬂecfe rond andere koppelingen
wordt in de toekomst voorzien waaronder de automafsche koppeling met de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
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2.2.2 Structureren van gegevens via boomstructuur en categorieën
Zoals eerder aangehaald bij de uitleg van de website, vormt de indexaae van de acaviteiten volgens
categorieën en sectoren een bijkomende toegangspoort tot het actuele zorgaanbod. Binnen de
missie “Beheren en organiseren” wordt verwezen naar een gestandaardiseerde en gecategoriseerde
verwerking van de gegevens die het mogelijk maakt aan de gebruikers en beleidswerkers om hun
weg te vinden binnen het geheel van het zorg- en welzijnsaanbod binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Om het geheel van het zorg- en welzijnsaanbod overzichtelijk te maken worden de
acfviteiten gecategoriseerd. Vervolgens worden deze categorieën gebundeld binnen de 21
verschillende sectoren. Kortom ieder thema bevat categorieën en tussenniveaus om het zoeken te
vergemakkelijken en de gebruiker op een overzichtelijke manier wegwijs te maken. Eind 2018
bestonden er 656 categorieën die 11.966 keren zijn toegevoegd aan de ﬁches. Dit betekent dat
11.966 linken bestaan tussen een ﬁche en een categorie die tevens moeten opgevolgd worden.
Aangezien het werkveld constant verandert, werd in 2018 eveneens de themafsche boomstructuur
confnu aangepast. In totaal werden 125 categorieën, 104 beschrijvingen en 528 trefwoorden
aangepast of toegevoegd op een geheel van 656 categorieën en 392 beschrijvingen. De
aanpassingen van de categorieën maken een intuïfeve en eenvoudige zoekervaring mogelijk die
afgestemd is op de reële zoekopdrachten en noden. Zo kregen de deﬁnifes en trefwoorden, die de
gebruikers begeleiden in de interpretafe van een categorie, in het jaar 2018 bijkomende aandacht.
Met name de harmonisafe van de deﬁnifes en trefwoorden tussen het Frans en het Nederlands
heei extra aandacht gekregen. Deze harmonisafe laat toe om naar de toekomst toe een deﬁnife te
voorzien voor iedere categorie.
Naast de algemene verbeteringen aan de categorieën werd de boomstructuur van de thema’s
Ouderen en Fysieke gezondheid volledig herbekeken met een vereenvoudiging van de indeling en
harmonisafe met andere thema’s. Voor het thema Handicap werden tevens de eerste analyses
uitgevoerd om tot een actualisafe van de boomstructuur over te gaan in 2019. De harmonisafeoefening tussen de verschillende sectoren zal eveneens blijven doorlopen.
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In 2018 :
!

35 categorieën toegevoegd en 19 verwijderd ;

!

39 categorieën in het Frans en 51 categorieën in het Nederlands hun label aangepast;

!

249 trefwoorden toegevoegd en 196 aangepast in het Nederlands; 37 trefwoorden
toegevoegd en 46 aangepast in het Frans;

!

10 deﬁnifes toegevoegd, 54 aangepast en 4 verwijderd in het Nederlands;

!

4 deﬁnifes, 36 aangepast en 4 verwijderd in het Frans;

!

4 URL’s in het Nederlands toegevoegd naar themafsche portaalsites via een link in de
categorie, 4 URL’s in het Frans toegevoegd en 1 aangepast

2.2.3 Erkenningen
Zoals eerder bij de actualisafe van de gegevens werd aangegeven zijn er 231 erkenningen
opgenomen binnen de databank van Sociaal Brussel. Aan de opname van deze 231 erkenningen
is er een aanzienlijk reﬂecfewerk aan vooraf gegaan. In 2018 werd daarbij tevens de scope van
Sociaal Brussel verbreed waardoor er meer erkenningen of vormen van erkenningen worden
vermeld op de organisafeﬁches. Hierbij is er bovendien een standaardisafeproces gestart voor
de erkenningen die niet zijn opgenomen waarvoor Sociaal.brussels niet exhausfef is in de
organisafes maar tegelijk een belangrijke informafe bieden over de organisafe. Zo is er gestart
met deze informafe op een meer gestandaardiseerde manier toe te voegen in nieuwe velden
zoals « andere erkenningen » en « andere subsidies ».

2.2.4 Andere gesloten lijsten
Ten slone wordt er bij de standaardisafe van de gegevens zoveel mogelijk met gesloten lijsten
gewerkt. Onder meer de gemeenten, postcode, taalaanbod, contactopname, enz. bestaan uit
gesloten lijsten. Het voordeel van het werken met lijsten, de foutenreducfe fjdens de invoer van
gegevens. Dit verzekert de coherenfe en de doorzoekbaarheid van de gegevens. Een ander voordeel
is de tweetaligheid van deze gesloten lijsten wat een verbeterde eﬃciënfe en foutenreducfe met
zich meebrengt bij de vertaling van de gegevens. Door middel van deze tweetalige gesloten lijsten is
het met name mogelijk de gegevens in één taal in te voeren waarna deze automafsch wordt
ingevuld in de andere taal. De voordelen van de tweetalige gesloten lijsten zijn tevens geldig voor de
categorieën, de thema’s, enz.
Een voorbeeld van een gesloten lijst en het werk dat hiermee samengaat is terug te vinden bij de lijst
van gemeenten. Aangezien Sociaal Brussel tevens organisafes opneemt buiten het Brussels Gewest
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indien er geen equivalent aanbod bestaat binnen de regio, dient de lijst van gemeenten regelmafg
aangevuld te worden. Zo moesten er eind 2018 bijvoorbeeld een aantal gemeenten aangepast
worden vanwege de fusies van enkele Vlaamse gemeenten. De opvolging van al deze kleine maar
belangrijke wijzigingen vergt dan ook een doorlopende oplenendheid in het beheer.

2.2.5 Vertaling van de gegevens
Vanwege de tweetaligheid van de dienstverlening dienen alle gegevens vertaald te worden. Zo
dienden alle 2011 ﬁches die in 2018 zijn geactualiseerd en verschenen op de website vertaald te
worden van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd. Zoals aangehaald bij de categorieën is er
in 2018 bijkomende aandacht besteed aan de harmonisafe tussen het Frans en het Nederlands in de
benamingen, trefwoorden en deﬁnifes. In 2018 werden zo 125 categorielabels, 104 deﬁnifes en 528
trefwoorden vertaald voor wat betrei de categorieën.
Op het vlak van automafsche vertalingen werden in 2018 de gesloten lijsten verder aangevuld en
geveriﬁeerd. Zoals eerder aangehaald maken deze gesloten lijsten het mogelijk om een automafsche
vertaling in te vullen voor informafe die maar in één taal werd ingevoerd. Deze vertalingen zijn dan
ook een eﬃciënfewinst en maken een foutenreducfe mogelijk.
In 2018:
-

2011 ﬁches vertaald

-

125 categorielabels, 104 deﬁnifes en 528 trefwoorden vertaald

-

Teksten webpagina’s sociaal.brussels vertaald

2.3 De informatie over het diensten aanbod gratis verspreiden
De informatie over het diensten aanbod gratis verspreiden via de site Social.brussels.
3de opdracht van de overeenkomst

Nadat al deze informafe is verzameld en verwerkt is het doel van Sociaal Brussel al deze informafe g
rafs ter beschikking te stellen van professionelen, beleidswerkers en burgers zodat deze
eenvoudiger hun weg kunnen vinden binnen het welzijns- en zorgaanbod in het Brussels Gewest met
als gevolg een hogere kwaliteit en eﬃciënfe in de hulp- en zorgverlening.
De verspreiding van de informafe over het aanbod binnen welzijn en gez
ondheid wordt door Sociaal

Brussel op verschillende manieren georganiseerd waaronder de expe

rfsefuncfe van Sociaal Brussel, de website hnps://sociaal.brussels en de daaraan gekoppelde ope
n data technologie. Bij deze missie
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wordt speciﬁek sflgestaan bij de verspreiding van de gegevens via de website. In eerste instanfe
wordt de algemene inhoud van de website overlopen. Allereerst worden hierbij de algemene cijfers
besproken om vervolgens een beeld te geven van de evolufes per thema en per gemeente. Naast de
inhoud wordt tot slot het gebruik van de website besproken. Het gebruik van de website staat
bovendien in het teken van het eerste volledige jaar waarin de vernieuwde website gebruikt wordt
en de analyse van de Google SEO.

2.3.1 Aantal organisa:epagina’s op de website
Zoals eerder aangehaald, werd er eind 2018 afgeklokt op 3937 acfviteitenplaatsen (een organisafe
kan meerdere acfviteitenplaatsen hebben) op de website. Dit is alvast een sfjging ten opzichte van
de voorgaande jaren met 3858 acfviteitenplaatsen in 2017 en 3820 in 2016.
In 2018 is ook een automafsche actualisafe van de organisafegegevens op de website met de
gegevens vanuit de interne databank van Sociaal Brussel ingevoerd. Op deze manier wordt verzekerd
dat iedere wijziging binnen de interne databank, zij het de organisafegegevens, wijzigingen in de
categorisering of andere lijsten, de volgende dag online verschijnt of sneller indien een manuele
update wordt uitgevoerd. De link tussen de interne databank en de website is hierdoor versterkt
waardoor gebruikers steeds zeker kunnen zijn van de correcte gegevens over het Brusselse
welzijnsaanbod.

2.3.2 De gedekte sectoren en hun omvang
In België wordt het welzijns- en de gezondheidswerk georganiseerd door tal van Franstalige,
Nederlandstalige of tweetalige actoren, en zij zenen acfes op het getouw die vaak bestemd zijn voor
verschillende doelgroepen treﬀen. Om een dienst te kunnen vinden die voldoet aan een speciﬁeke
nood, moet men bijgevolg een repertorium organiseren.
Sociaal Brussel is de enige site die alle welzijns- en gezondheidssectoren opneemt en alle organisafes
die acfef zijn in het Brussels Gewest, ongeacht hun statuut en hun taalbeleid.
De site is ingedeeld in sectoren, die vervolgens ook nog eens worden ingedeeld in categorieën die
overeenstemmen met acfviteiten. De sectoren zijn opgesplitst in 658 categorieën waarvan er 393
een deﬁnife hebben. Hierna volgt de lijst van de opgenomen sectoren en het aantal organisafes dat
daarvan acfef is en die eind 2018 op de site werden opgenomen:
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Sectoren van de site
Eind 2018
Algemene publieke en private
sociale hulp
Hulp aan kansarmen
Hulp aan thuislozen
Huisvesang
Hulp aan daders van stra•are
feiten
Slachtoﬀerhulp
Socioprofessionele inschakeling
Jonge kinderen (0-3 jaar)
Kinderen en jongeren (3-18 jaar)
Jeugdhulp
Gezin
Senioren
Personen met een beperking
Bevordering van de gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Verslavingen
Gelijkheid en diversiteit
Asiel, migraae en samenleven
Seksuele
geaardheid
en
genderidenateit (LGBTQIA)
Coördinaaes, netwerken
Ondersteuning
van
professionals

Eind 2016

Eind 2015

114

Eind
2017
116

115

106

675
133
325
91

635
130
322
89

637
124
340
98

575
117
338
118

157
435
818
849
138
541
867
575
255
811
384
232
35
617
32

156
420
822
862
89
553
904
581
680
809
424
288
27
618
31

164
422
802
710
130
643
810
593
631
820
415
290
42

201
364
738
664
121
524
820
525

33

29

149
554

158
538

158
447

153
594

9813
253
39

Eenzelfde organisafe is soms acfef in verschillende sectoren. De evolufe van de cijfers per sector
wijst vaker op een reorganisafe van de themafsche boomstructuur (voor een betere coherenfe
tussen de sectoren, om het opzoekingswerk van het publiek te vergemakkelijken, enz.) dan op een
evolufe van de sectoren op het terrein.
Wijzigingen in 2018:
-

de sector “Asiel, migrafe en samenleven” werd online geplaatst begin 2018;

-

de

themafsche

boomstructuur

van

de

sector

“Lichamelijke

gezondheid”

werd

gereorganiseerd;
-

de themafsche boomstructuur van de sector “Bevordering van de gezondheid” werd
vereenvoudigd. Het resultaat is zichtbaar in de cijfers met een daling van de ﬁches die
verband houden met de sector “Bevordering van de gezondheid”.

3De rubriek 'Gezondheid' die alle 'gezondheidsthema's' groepeerde overeenkomsfg de visie van de WGO,
werd in 2016 opgesplitst in 3 rubrieken voor meer zichtbaarheid en om de opzoekingen van de gebruikers te
vergemakkelijken.
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2.3.3 Territoriale organisa:e van het aanbod en organiserende of subsidiërende
instan:es
Het welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt georganiseerd,
erkend of gesubsidieerd door verschillende machtsniveaus. Het is dus nodig om de informafe te
centraliseren om een globaal overzicht te hebben.
Bovendien wordt dit aanbod ontwikkeld binnen een bepaald gebied. Een territoriale indeling van het
aanbod ter beschikking stellen, biedt de mogelijkheid om de organisafe en de toegankelijkheid ervan
te bekijken. Hierna volgt het aantal acfviteitenplaatsen gelegen in elk van de 19 Brusselse
gemeenten.

Territoriale organisafe van het aanbod (cijfers van 2018):
GEMEENTEN

Anderlecht
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Brussel
Enerbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jene
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek

Totaal aantal
acaviteitenplaatsen
gelegen in

Openbare
diensten4

266
90
72
928
140
92
135
69
251
114
47
257

64
20
25
179
24
28
38
19
52
33
13
50

Beschikt over een
erkenning(en)
in de ‘welzijns- en
gezondheidssector
’5
167
51
42
479
90
58
90
39
152
75
30
162

Andere6

60
29
19
345
38
17
25
20
74
19
12
59

4 Tal van acfviteitenplaatsen in de welzijns- en gezondheidssector die worden georganiseerd door een
openbare dienst (bepaalde van deze openbare diensten hebben ook een erkenning in de Brusselse welzijns- en
gezondheidssector).
5 Tal van acfviteitenplaatsen erkend door een openbare instanfe in het kader van een erkenning voor de
welzijns-gezondheidssector in het Brussels Gewest, vallen onder het domein dat wordt gedekt door Sociaal
Brussel.
6Tal van werkplaatsen die noch georganiseerd zijn door een openbare dienst, noch erkend zijn in het kader
van een acfeve erkenning in de welzijns-gezondheidssector in het Brussels Gewest. Het kan gaan om
gesubsidieerde maar niet erkende verenigingen, verenigingen die erkend zijn binnen een sector die niet wordt
gedekt door Sociaal Brussel (bij. Permanente scholing, socioculturele verenigingen …), nieuwe inifafeven,
verenigingen die werken met vrijwilligers en sponsors, maar waarvan het werk erkend wordt door erkende
collega's of openbare diensten binnen de sector.
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Sint-Gillis
Sint-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Buiten het BHG 7
TOTAAL

218
154
367
192
74
153
101
196
3937

48
34
46
49
20
29
27
6
804

145
80
228
131
41
97
57
50
2264

43
52
109
38
24
40
34
165
1222

2.3.4. Gebruik van de website
De website vormt het voornaamste kanaal waarmee de gebruikers zelf aan de slag kunnen met de
databank. De ontsluifng van deze gegevens via het online plaworm geei dan ook een indicafe hoe
de gebruikers omgaan met de gegevens.
In 2018 bliji de voornaamste weg naar de website voor de gebruikers nog steeds de Google Search
Engine. Vandaar dat in 2018 een analyse werd uitgevoerd van de website op het vlak van
vindbaarheid en toegankelijkheid via de Google Search Engine vanuit de opfek van Search Engine
Opfmizafon (SEO). Dit rapport gaf een aantal verbeterpunten op het vlak van Google SEO aan die
het mogelijk maakt rangschikking van de website in de zoekresultaten te verbeteren alsook de
toegankelijkheid van de website.

graﬁek 1 : aantal gebruikers per week in 2018 (x=week, y=aantal gebruikers)

7 Ter herinnering, Sociaal Brussel neemt de actoren over die zich in het Brussels Gewest bevinden en de
verenigingen en diensten die in Vlaanderen of Wallonië gelegen zijn die aan de Brusselse bewoners hulp
aanbieden, een werking, een acfviteit die nog niet wordt aangeboden door een Brusselse dienst.
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Wat betrei de analyse van de website geei Google de mogelijkheid een aantal interessante
stafsfeken te genereren. Enkele belangrijke opmerkingen bij de interpretafe van de cijfers :
-

Het is het eerste volledige jaar met de nieuwe website. De cijfers over het websitegebruik in
2018 zijn daardoor niet volledig te vergelijken met de vorige jaren ;

-

Als gevolg van een programmeerfout werden de gebruikers van de oude website niet
doorgeschakeld naar de nieuwe website gedurende enkele maanden in 2017. Dit heei
echter nog gevolgen gehad voor het aantal gebruikers in 2018. De langzame sfjging van het
aantal gebruikers is duidelijk te zien in de graﬁek met gebruikers per week. Op deze graﬁek
valt duidelijk te zien dat het aantal gebruikers gedurende het jaar is toegenomen en dat deze
trend zich ook doorzet doorheen het jaar. Opvallend is tevens dat het aantal gebruikers
dalingen kent gedurende de vakanfes en weekends wat erop kan duiden dat de website
eerder gebruikt wordt door beroepskrachten.

-

De webservices van Sociaal.brussels zorgen ervoor dat de gegevens ook via andere kanalen
te raadplegen zijn dan via de website. De connecfe via de webservices wordt niet
meegenomen in de cijfers over het gebruik van de website.
2014

2015

2016

2017
Total

2017
vorige
site

2017
nieuw
e site

2018

Sessies8

282.308

250.020

70.208

266.594

204.695

217.044

165.062

51.982

188.123

Paginaweergave
n10
Clicks

351.620

400.67
7
277.09
8
501.00
9

320.228

Gebruikers9

342.45
3
242.17
5
423.57
0

402.257

312.734

89.523

330.663

Pagina’s/sessie11

1,25

Dimensie

Gemidd.
sessieduur12
Gemiddelde
13
paginaduur

236.300

00:01:0
5

1,24
00 :01 :0
5

1,25
00:01:07

1,26
00:01:08

1,25

1,29

00:01:06

00:01:20

1,24
00:01:15
4m51

8 Sessies: Het gaat over het totaal aantal sessies over de periode. Een sessie is de periode gedurende dewelke
een gebruiker acfef is op zijn website, zijn toepassingen, enz. Alle gebruiksgegevens (viewen van het scherm,
gebeurtenissen, enz.) worden gekoppeld aan een sessie.
9Gebruikers: Het gaat over het aantal gebruikers dat minstens één sessie heei uitgevoerd fjdens de
geselecteerde periode. Deze stafsfek omvat zowel de nieuwe als de gekende gebruikers.
10Bekeken pagina's: Het gaat over het totaal aantal pagina's dat geraadpleegd werd. De herhaaldelijke
bezoeken van een internetbezoeker worden in aanmerking genomen.
11 Pagina's/sessie (gemiddeld aantal pagina's) is het gemiddeld aantal pagina's dat bekeken werd fjdens een
sessie.
De herhaaldelijke bezoeken van een internetbezoeker op eenzelfde pagina worden
in aanmerking genomen.
12 Gemiddelde sessieduur: gemiddelde fjd tussen aankomst en het vertrek op de website.
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Tabel : gegevens gebruik website 2018

Ondanks de verbeterpunten op het vlak van Google SEO en de programmeerfout blijkt uit de andere
gegevens dat deze in de lijn liggen met de voorgaande jaren. Het bezoekersaantal lag echter lager in
2018 dan in de voorgaande jaren maar dit heei zoals eerder aangegeven zijn oorzaak in de
omschakeling naar de nieuwe website en de introducfe van webservices. In 2018 werden bovendien
een aantal nieuwe funcfonaliteiten mogelijk bij de analyse van de website via Google Analyfcs. Deze
nieuwe funcfonaliteiten zullen toelaten om naar de toekomst toe diepgaandere interne analyses te
maken ivm het sitegebruik. De exploitafe van al deze analyses zal dan ook een aandachtspunt zijn in
2019 en de volgende jaren.

2.4 De kwaliteit van de gebruikersinterfaces en de interne en externe
func<onaliteiten alsook hun correc<ef en adapta<ef onderhoud permanent
garanderen
De 4de opdracht is “De kwaliteit van de gebruikersinterfaces en de interne en externe digitale
funcfes alsook hun correcfef en adaptafef onderhoud permanent garanderen”

2.4.1 Onderhoud of intern uitgevoerde ICT-verrich:ngen
Er is momenteel geen professional met het proﬁel van analist of ontwikkelaar voor de ICT-tools bij
het CMDC-CDCS. Nochtans worden er gedurende het hele werkproces handelingen gesteld om deze
tools te bewerken (technische taken), te onderhouden of te verbeteren, ofwel door leden van het
team van Sociaal Brussel, ofwel door een collega van het Centrum die fungeert als contactpersoon
informafca, en die moet instaan voor de eerste informafca-intervenfes.
In 2018,
!

!

!

De ontwikkeling van een systeem om massaal bestanden te versturen naar organisafes werd
voorzien. Dit systeem biedt de mogelijkheid om massaal bestanden te versturen naar de
organisafes.
De dagelijkse back-ups werden georganiseerd, zowel voor het bewaren van de gegevens van
de interne gegevensbank – backoﬃce als voor het bewaren van andere elektronische
werkdocumenten van het team van Sociaal Brussel;
De site social.brussels werd dagelijks manueel geactualiseerd gedurende een deel van het
jaar en vervolgens werd er een geautomafseerde actualiseringsprocedure ingevoerd;

13 Gemiddelde paginaduur: gemiddelde fjd tussen aankomst op een pagina en het vertrek naar een andere
pagina. Indien er geen andere pagina wordt geopend wordt er geen fjd geregistreerd.
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!

!

!

Manuele actualiseringen van exportbestanden met gegevens, die de mogelijkheid bieden om
mailingen te doen van bestanden naar organisafes ter validering (de “cinédits”), gebeuren
dagelijks;
1 professioneel soiwarepakket voor een verbinding op afstand en1 professioneel Dropboxsoiwarepakket werden geïnstalleerd zodat bepaalde collega’s van Sociaal Brussel regelmafg
thuis kunnen werken;
De persoon die de funcfe heei van contactpersoon informafca heei gesprekken gevoerd
en aanvragen voor intervenfes gedaan bij onze informafcapartners omtrent 9 vragen of
technische problemen. Voorbeelden:
o Back-upproblemen;
o Het creëren van een virtuele machine voor de tussenkomst van een externe partner
die werkt op de backoﬃce soiware;
o Controle van de regels die verband houden met de bescherming van de privacy.

2.4.2 Sociaal.brussels en de webservices
Sociaal Brussel beschikt sinds juni 2017 over een volledig herontwikkeld plaworm, toegankelijk via
sociaal.brussels. In 2018 werd het startschot voor een nieuwe fase van ontwikkeling van bijkomende
funcfonaliteiten werd uitgesteld naar een nog niet nader bepaalde datum (zie punt 8 van de
editorial voor meer uitleg en context), maar werden de ontwikkelingen van de website
sociaal.brussels desalnienemin op een lager pitje verder gezet. Het technisch basisonderhoud van de
website is daarenboven een vast onderdeel van het contract tussen Sociaal Brussel en het
CIBG(/IRISTEAM?) en ook de als noodzakelijk beschouwde intervenfes naar aanleiding van
technische incidenten maken deel uit van vaste intervenfeposten.
In dit kader vonden er in 2018 veelvuldig contacten plaats tussen teamleden van Sociaal Brussel, en
het CIBG/IRISTEAM. De intervenfes en uitwisselingen hadden in 2018 betrekking op zeer diverse
aspecten. Op de volgende pagina’s worden deze intervenfes besproken (de interne kwaliﬁcafe van
de intervenfes kan verschillen met de kwaliﬁcafe van het CIBG).
1. het verbeteren of opfmaliseren van bepaalde bestaande funcfonaliteiten;
2. het oplossen van incidenten;
3. het opstarten van funcfonele analyses om de werking van bepaalde funcfonaliteiten op een
meer fundamentele wijze aan te passen;
4. het opstarten van uitwisselingen over technische en juridische kwesfes.
Het CIBG heei in 2018 daarnaast ook een aantal acfes ondernomen op eigen inifafef om het
technisch onderhoud van het plaworm te verzekeren. Onder meer in juni, oktober en december
vonden er 2 algemene onderhoudsacfes plaats en 1 productspeciﬁeke onderhoudsacfe.
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TOELICHTING BIJ HET PROCES EN BIJ DE TIJDSINVESTERING VOOR HET SOCIAAL-BRUSSELTEAM
Deze intervenfes vermeld in punten 1 tot en met 4, vergen een niet te onderschanen
fjdsinvestering van teamleden van Sociaal Brussel.
" De probleempunten en vragen tot verbetering dienen zo duidelijk als mogelijk
omschreven en uitgewerkt te worden. Hierbij dienen concrete voorbeelden en
usecases uitgewerkt te worden.
" De door het CIBG voorgestelde oplossingen moeten nauwgezet geanalyseerd
worden en de impact van de verschillende oplossingen moet in kaart gebracht
worden om de meest gepaste oplossing te kiezen.
" De concrete uitwerking van de gekozen oplossing dient nauw opgevolgd worden,
wat meestal een aantal informelere contacten inhoudt.
" Tenslone worden een of enkele formele testmomenten georganiseerd alvorens, bij
welslagen, een concrete oplossing “in producfe” gezet wordt.

1. Verbeteren of opamaliseren van bepaalde funcaonaliteiten
In 2018 vonden er contacten plaats tussen het team van Sociaal Brussel en het CIBG inzake vragen
tot verbetering of opfmalisering van 11 verschillende funcaonaliteiten/aspecten van de website (10
nieuwe vragen, 1 vraag die al geformuleerd werd in 2017).
Deze vragen hebben in 7 gevallen geleid tot succesvolle intervenaes ter verbetering van de
funcfonaliteiten.
•
•
•
•
•
•

•

Afwerking van de verbetering van de werking van de boomstructuren
Toevoegen van de kaartlagen op hnps://sociaal.brussels/map
Toevoegen van een aantal ontbrekende velden in de CSV-exporten die aangeboden worden
op de website
Autosuggesfelijst in het zoekveld op straatnaam: suggesfes aanbieden in het Nederlands en
in het Frans, ongeacht de taal van de gebruikersinterface
Verbetering van een aantal fouten in de sitemap (hangt samen met SEO) en wijzigen van de
frequenfe van het doorsturen van de sitemap
Weergave
van
de
pagina’s
“CATEGORIEËN”
(voorbeeld:
hnps://sociaal.brussels/category/949): standaard een lijstweergave voorzien van de
organisafes die behoren tot de categorie
Creafe van de mogelijkheid voor 3 teamleden tot het aanpassen van zowel de tekst
actualiteiten hnps://sociaal.brussels/page/news als van de samenvanende tekst op de
homepagina (blok “Actua”)
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Afwerking van de verbetering van de werking van de
boomstructuren

Toevoegen van de kaartlagen op hnps://sociaal.brussels/map

Toevoegen van een aantal ontbrekende velden in de CSV-exporten
die aangeboden worden op de website

Autosuggesfelijst in het zoekveld op straatnaam: suggesfes
aanbieden in het Nederlands en in het Frans, ongeacht de taal van
de gebruikersinterface

Verbetering van een aantal fouten in de sitemap (hangt samen met
SEO) en wijzigen van de frequenfe van het doorsturen van de
sitemap

Weergave van de pagina’s “CATEGORIEËN” (voorbeeld:
hnps://sociaal.brussels/category/949): standaard een lijstweergave
voorzien van de organisafes die behoren tot de categorie

Creafe van de mogelijkheid voor 3 teamleden tot het aanpassen van
zowel de tekst actualiteiten hnps://sociaal.brussels/page/news als
van de samenvanende tekst op de homepagina (blok “Actua”)

In 4 gevallen werden de cases nog niet succesvol afgesloten en dit omwille van diverse redenen.
1. Zoekveld STRAAT/ADRES – autosuggesfelijst: enkel straatnamen aanbieden als suggesfes.
De oplossing omhelst een wijziging van de programmafe. Het door het CIBG geschane
budget om deze programmeerwijze aan te passen werd door Sociaal Brussel als een te grote,
niet urgente uitgavepost ingeschat, waardoor het probleem momenteel zonder oplossing
bliji.
2. Het zoekveld “Bevindt zich in”, laat toe om te zoeken naar de organisafes gesitueerd binnen
een of meerdere van de 19 Brusselse gemeentes, en/of binnen 1 of meerdere wijken van het
Brussels Gewest (wijken zoals gedeﬁnieerd in de wijkmonitoring). Door de
programmafewijze van dit zoekveld, is het momenteel onmogelijk om te zoeken om de
organisafes zoeken die zich bevinden in de wijk met de naam KOEKELBERG, die dezelfde
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naam draagt als de gemeente KOEKELBERG. Het door het CIBG geschane budget om deze
programmeerwijze aan te passen werd door Sociaal Brussel als een te grote, niet urgente
uitgavepost ingeschat, waardoor het probleem momenteel zonder oplossing bliji.
3. Zoekveld straatnaam – autosuggesfelijst: opzoeking van straatnamen van het type
“Voornaam Naam” leidt niet tot de gewenste suggesfes
De dienst binnen het CIBG die deze publiek toegankelijke zoekfuncfonaliteiten aanbiedt, is
“UrbIS Geographic Informafon System”. Ze hebben de aanvraag genoteerd en opgenomen in
hun lijst van aanpassingen voor een toekomsfge versie van de zoekfuncfonaliteiten
4. Eind 2017 vond er een ernsfg incident plaats dat een drasfsche terugval tot stand heei
gebracht in het aantal bezoekerssessies op de nieuwe website die al enkele maanden online
stond. De oorzaak van de terugval ligt in niet nader omschreven problemen die zich hebben
voorgedaan inzake de heroriëntering van de URL’s van de oude website van Sociaal Brussel.
Naar aanleiding hiervan werd er in 2018 een audit verricht door een externe privéﬁrma om
de zaken op te lijsten die de SEO van de site verhinderen of verminderen. Dit rapport werd
overgemaakt aan het CIBG, maar de ressources die de opgesomde probleempunten concreet
zouden moeten aanpakken, werden nog niet geïdenfﬁceerd binnen het CIBG14

Nota:
De in dit stuk besproken intervenfes, betreﬀen vaak funcfonaliteitsproblemen die
gedetecteerd werden door het eﬀecfeve en intensieve gebruik van de website. Wat eerst
aanzien en gesignaleerd wordt als een fjdelijke bug of incident, blijkt helaas vaak een
permanent funcfoneel probleem van de website te zijn dat niet ontdekt werd fjdens de
teswase voor het online gaan van de website. Het oplossen van wat eerst aanzien wordt als
een incident, vergt vaak een intervenfe die door het CIBG gekwaliﬁceerd wordt als een vraag
tot aanpassing van bepaalde funcfonaliteiten. In sommige gevallen werd na een kostenbatenanalyse door Sociaal Brussel de geschane kostprijs als te hoog geëvalueerd en blijven
een aantal funcfonele problemen bijgevolg onopgelost.

2. Tussenkomst bij incidenten/bugs
In 2018 signaleerden teamleden van Sociaal Brussel 17 incidenten met betrekking tot zeer diverse
aspecten van de website aan het CIBG.
Deze hebben in 13 gevallen geleid tot succesvolle intervenaes ter verbetering van de incidenten.
Echte, in 4 van deze gevallen werd een oplossing gevonden zonder dat evenwel de oorzaak van het
probleem kon geïdenfﬁceerd worden.
In 1 geval werd het incident door het CIBG niet als dusdanig geëvalueerd en werd er geen
tussenkomst voorgesteld.
Hieronder een zoom op 3 incidenten die het voorbije jaar gemarkeerd hebben.
14 Dit punt heei een dubbele interne kwaliﬁcafe gekregen en wordt hernomen zowel bij het
« verbeteren van funcfonaliteiten » als bij het “oplossen van incidenten”
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3. Funcaonele analyses om de werking van bepaalde funcaonaliteiten fundamenteler aan te
passen
Er werd in 2018 ook een funcfonele analyse opgestart met betrekking tot het herzien en uitbreiden
van de funcfonaliteiten die in MYSOBRU ﬁgureren. De afwerking hiervan en concrete ontwikkeling
van de funcfonaliteiten is uitgesteld naar een niet nader bepaalde datum.

4. Uitwisselingen over technische en juridische kwesaes
Webservices
Samen met het online gaan de nieuwe website, biedt Sociaal Brussel sinds juni 2017 ook webservices
aan stakeholders die hun interesse hierin gemanifesteerd hebben (zie ook punt 2.6). Aangezien het
om een volledig nieuwe dienstverlening gaat voor Sociaal Brussel, en er nog niet veel experfse in
huis inzake dit thema, en ook op vraag van het CIBG om deze webservices niet onmiddellijk aan
iedereen ter beschikking te stellen, worden deze webservices in eerste instanfe in “testmodus”
aangeboden aan zeer diverse stakeholders. In 2018 maakten teamleden van Sociaal Brussel een
inventaris van de concrete werking van deze webservices, waarbij een aantal vragen rezen. Het
gevraagde overleg hierrond met het CIBG/Iristeam heei in 2018 echter nog niet kunnen
plaatsvinden. De werking ervan is echter al grotendeels funcfoneel; de concrete acfviteiten en
resultaten van de open-data polifek van Sociaal Brussel worden beschreven in punt 2.6.
Algemeen technisch onderhoud: updates/upgrades van programma’s gebruikt op de website
Er werden door het CMDC-CDCS een aantal vragen gesteld aan het CIBG/IRISTEAM naar aanleiding
van de noodzaak tot updaten van de versie van bepaalde onderdelen van programma’s die gebruikt
worden op de website. De budgenaire evaluafe van deze upgrades werd eind 2018 nog niet
bekomen.
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GDPR
Tot slot vonden er ook enkele uitwisselingen plaats om informafe te bekomen over bepaalde
aspecten die betrekking hebben op de bescherming van de persoonsgegevens (zie ook editorial p. ….)

2.4.3 De back-oﬃce van Sociaal Brussel
Er werden in 2018, een 60 –tal zaken aangekaart op het vlak van de kwaliteit en funcfonaliteit van
de back-oﬃce van Sociaal Brussel die door alle teamleden dagelijks gebruikt wordt.
Hiervan zijn er 37 afgesloten, 5 in progress en 17 nog niet afgesloten.
Hierna zijn er enkele concrete voorbeelden opgenomen van correcfeve of evolufeve aanpassingen
die in 2018 werden doorgevoerd.
•

Incident eind 2017 opgelost begin 2018: samenstelling van de themafsche structuur
verstoord

•

Automaasch genereren van een pdf van de themafsche structuur van Sociaal Brussel (21
sectoren; meer dan 650 categorieën; …):

•

Correcfes personaliseringsfuncfonaliteiten van de backoﬃce (bewaren door de gebruikers
van goede selecfes van gemarkeerde ﬁches)

•

NIEUW: “Gebruikersproﬁelen” die bedoeld zijn om performanfeproblemen van het
systeem te corrigeren, en die een betere personalisering mogelijk maken

•

NIEUW: Module “conﬁgureerbare Excel-exporten”

•

Correcaes van de geautomafseerde actualiseringsprocedure van de site
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2.5 Aansluiten bij de dynamiek van de open data (Open Data)
De 5de opdracht is “Aansluiten bij de dynamiek van de open data door de gegevens over het
dienstenaanbod vrij beschikbaar aan te bieden via basiswebdiensten en de aanwezigheid van deze
gegevens op het gewestelijk portaal opendatastore.brussels, de unieke toegangspoort tot de
datasets van de Brusselse openbare diensten en hun partners”

De open data-cirkel
De missie omtrent de inschrijving in de open-data dynamiek wordt best samen gelezen met de 1ste
missie waarin sprake is van « het verzamelen van gegevens, met name vanuit oﬃciële en authenfeke
bronnen, rond het aanbod van welzijns- en zorgorganisafes acfef in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ».
Het open-data gedachtegoed en het « only-once principe » vertrekt immers van het uitgangspunt dat
gegevens die al eens opgevraagd werden, hergebruikt dienen te worden. Sociaal Brussel
onderschriji dat gedachtegoed en zet sterk in op het hergebruik van bestaande gegevens uit –
typerend voor de Brusselse context - vaak heel diverse, authenfeke en oﬃciële bronnen. Deze
gegevens worden gekruist, aangevuld met informafe uit andere kwalitafeve bronnen, geveriﬁeerd,
gevalideerd en bewerkt volgens standaarden tot informafe die tegemoet komt aan de business use
cases van Sociaal Brussel.
Vervolgens wordt deze informafe ter beschikking gesteld via een web-applicafe en webservices,
onder de licenfe CC-By. Dit maakt de open data-cirkel rond, en zo kan de nieuw verkregen informafe
geïntegreerd worden en renderen in andere business cases.
Hieronder wordt dit proces schemafsch weergegeven en vervolgens wordt er ingegaan op het eerste
en het vierde kwadrant van de cirkel.
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Hergebruiken van data uit
heel diverse authentieke en
officiële bronnen
-Brussel-context: authentieke en officiële

Actief bevragen van andere
kwalitatieve bronnen

bronnen als onafhankelijke silo's
-Unieke identificatie van objecten?
-Data-standaarden?

- Vaktijdschrijften en nieuwsbrieven
- Organisaties en diensten

-Webservices?
-Open data-gehalte?

Open data producten
Business oriented web services
- Ter beschikking stellen op sociaal.brussels
(lijst, kaart, excel, advanced search)
- Ter beschikking stellen via webservices om
te voldoen aan andere businesscases
- Licentie CC BY

Processing
- Opvragen, combineren, kruisen van
gegevens uit authentieke, officiële en
andere kwalitatieve bronnen,
verifiëren, bewerken volgens
standaarden en valideren
- Transformeren in informatie die
tegemoetkomt aan specifieke
business cases van Sociaal Brussel

Inspiratiebron : « Unlocking the full potential of location based services Linked Data Driven Web API’s »,
Vlaamse
Overheid,
https://www.slideshare.net/raf_b/inspire-2018-linked-data-driven-webapis?next_slideshow=1)

Interoperabiliteit
Zowel bij het hergebruiken van gegevens uit authentieke en officiële bronnen als bij het ter beschikking
stellen van gegevens zijn er grote vraagstukken rond interoperabiliteit.
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INTEROPABERIBILITEITS-ISSUES
Bron: « Open Standards for Linked Organisafons (OSLO) », Vlaamse Overheid, dia-presentafon
INTEROP-SUMMIT 2018, hnps://www.slideshare.net/raf_b/interop-summit-2018-oslo

De uitdagingen hieromtrent zijn groot. De werklast en technologische meerkost die gepaard gaat met
het integreren van zeer divers gestructureerde gegevens en applicafes, maakt het streven naar meer
interoperabiliteit tot een must.
We stellen vast dat er in Vlaanderen al veel reﬂecfe en vooruitgang geboekt is op dat domein. Zeker
de OSLO-standaarden en OSLO2 (hnps://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo2 en
hnps://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/OSLO2) en het daarbij gebruikte werkproces om
tot deze standaarden te komen zijn daarbij een inspirafebron. Het gaat hier om beleid dat tot stand
komt via co-creafe met diverse stakeholders, en dat verderbouwt op internafonale (W3C) en
Europese (ISA)-standaarden.

Bron : « Unlocking the full potenfal of locafon based services Linked Data Driven Web API’s »,
Vlaamse Overheid, hnps://www.slideshare.net/raf_b/inspire-2018-linked-data-driven-web-apis?
next_slideshow=1
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Echter, in de Brusselse context, wordt Sociaal Brussel geconfronteerd met de nood aan het
integreren van gegevens en applicafes die elk hun eigen structuur hebben, daarbij al dan niet
afgestemd zijn op nafonale of internafonale standaarden, en waar « linked open government data »
en interoperabiliteit nog niet bovenaan op de polifeke agenda geplaatst werd.
Gezien de complexiteit die
schuilt
in
dit
interoperabiliteitsverhaal,
dat
nog geaccentueerd
wordt door de meerlagigheid
of de verschillende niveaus
van interoperabiliteit (zie
schema
hieronder);
en
gepaard gaande met de
insftufonele complexiteit
van Brussel, is het linken van
oﬃciële en authenfeke data
door Sociaal Brussel een
fjdsintensieve operafe. Het
streven naar automafsering
is een proces van lange
adem dat maar kan slagen
indien, enerzijds, de automafseringsprocessen van oﬃciële instanfes en andere operatoren zoals
Sociaal Brussel voortdurend afgestemd worden op elkaar, en, anderzijds, indien interoperabiliteit
tussen de verschillende overheidsinstanfes heen een gedeeld beleidsthema wordt.
Bron a€eelding : « Open Standards for Linked Organisafons (OSLO) », Vlaamse Overheid, diapresentafon INTEROP-SUMMIT 2018, hnps://www.slideshare.net/raf_b/interop-summit-2018-oslo

2.5.1 Only once: hergebruik van gegevens aSoms:g van authen:eke bronnen
Sociaal Brussel heei er alfjd naar gestreefd om gegevens auomsfg van authenfeke bronnen 15 of
van andere oﬃciële bronnen zoals deze die ter beschikking worden gesteld door de administrafes
van openbare instanfes, te integreren in zijn informafeve ﬁches over de organisafes en de diensten.
Verschillende argumenten pleiten voor deze prakfjken:
-

De betrouwbaarheid van de gegevens auomsfg van authenfeke bronnen en de aansluifng
bij de dynamiek van “only once”
Het rafoneel gebruik van publieke middelen voor het inzamelen en verspreiden van
gegevens voor de beschrijving van organisafes en diensten

Hiervoor worden er verschillende authenfeke of oﬃciële bronnen geraadpleegd, gekruist en
gebruikt (zie p. XXX); de hiervoor voorziene acfviteiten worden beschreven in het hoofdstuk over het
verwerken van gegevens in punt 2.2.
Sinds de herontwikkeling van de backoﬃce, is Sociaal Brussel erin geslaagd om het proces te
automafseren voor de integrafe van geolokalisafegegevens auomsfg van URBIS. Daar vloeien twee
vaststellingen uit voort: enerzijds dat de fjd en het geld geïnvesteerd in de automafsering van dit
15 Deﬁnife van het concept en lijst van authenfeke
hnps://dt.bosa.be/fr/echange_de_donnees/sources_authenfques

bronnen

in

België,

zie:
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type proces aanzienlijk is; en anderzijds dat de kwaliteit van de gegevens een passieve controle
vereist en manuele correcfes van de informafe door het team van Sociaal Brussel.
Die laatste vaststelling is idenfek voor wat betrei de integrafe van informafe van andere
authenfeke gegevensbronnen: de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de
informafe aangeboden door de administrafes van de deelstaten.
De uiteindelijke kwaliteit van de informafe die door Sociaal Brussel wordt aangeboden, berust in het
kruisen en het controleren van al deze gegevens door de leden van het team van Sociaal Brussel.
Op middellange termijn wil Sociaal Brussel zich inspireren op en zoveel mogelijk de structuur van zijn
gegevensbank laten evolueren naar de internafonale en nafonale standaarden voor het beschrijven
van organisafes, en beginnen nadenken over de automafsering van de processen voor de integrafe
van authenfeke gegevens auomsfg van de KBO of van CobHra.
Anderzijds starne Sociaal Brussel in 2018 gesprekken met enkele administrafes om de
mogelijkheden na te gaan om de uitwisseling van gegevens tussen deze administrafes (GGC, Franse
Gemeenschapscommissie en Phare) en Sociaal Brussel te structureren/automafseren. Gezien het feit
dat de processen en gegevensbanken van deze administrafes het voorwerp uitmaken van
ontwikkelingen en automafsering, mag de concrete uitwisseling van gegevens met Sociaal Brussel
waarschijnlijk verwacht worden tegen 2020.

2.5.2 Only once: het delen - onder CC-BY-licen:e - van informa:e van Sociaal
Brussel
Het open data-beleid van Sociaal Brussel krijgt alsmaar meer vorm. De rendabiliteit van de publieke
middelen die worden geïnvesteerd in de technologische ontwikkeling en in het team dat de
informafe produceert, wordt zodoende gemaximaliseerd. Sociaal Brussel wil zoveel mogelijk de
mogelijkheid creëren om het dubbel coderen te stoppen, om zodoende fjdswinst en eﬃciënfe te
genereren voor de welzijns- en gezondheidssector, en voor de openbare dienstverlening.
Er zijn verschillende systemen voor het delen van gegevens/informafe/experfse die naast elkaar
bestaan:
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La mise à disposifon gratuite des informafons standardisées et
géolocalisées sur social.brussels

Le téléchargement sous ﬁchiers CSV des informafons de social.brussels

La prafque d’URL stables et profonds permenant d’établir des liens vers
Bruxelles social

La réponse aux demandes et partenariats (cf mission 6) qui se concréfse
par exemple par des exports plus complexes à parfr du back-oﬃce, ou par
l’intégrafon des données géolocalisées sur des cartes servant à des
diagnosfcs, des études, des répertoires

La mise à disposifon des informafons via des technologies open data
(webservices) aux stakeholders ayant exprimés leur intérêt

La publicafon de sets de données de Bruxelles social sur l’opendatastore
bruxellois

Hieronder zijn overeenkomsfg het kader dat de beslissing toont betreﬀende het type licenfe voor
het delen van de gegevens van Sociaal Brussel, ﬁches opgenomen die de concrefsering aantonen van
de twee laatste types voor het delen van gegevens in 2018.
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HET DELEN VAN DE INFORMATIE VAN SOCIAAL BRUSSEL ONDER DE LICENTIE CC-BY

Beslissing in 2018: de gegevens en informafe van Sociaal Brussel
worden gedeeld onder de licenfe CC-BY
Na het inwinnen van advies in 2018 werd wel degelijk de bescherming beves<gd van het
auteursrecht en het sui generis-recht van de gegevensbank van Sociaal Brussel (zie editoriaal). Dat
doet niets af aan de wil en de vastberadenheid van het CMDC-CDCS om een open-databeleid te
ontwikkelen. De keuze ging in 2018 uit naar de CC-BY-licen<e omdat dit een maximaal hergebruik
toelaat, terwijl Sociaal Brussel gepromoot wordt.
Die promo<e is momenteel nodig want Sociaal Brussel is momenteel nog te weinig gekend. Sociaal
Brussel promoten is de beste garan<e voor een maximaal gebruik van zijn gegevens; en het draagt
ook bij tot de kwaliteit en de actualiteit van de informa<e door de feedback van de gebruikers
betreﬀende de geraadpleegde informa<e.
Meer informa<e over de licen<e: hnps://creafvecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fr

HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE VIA OPEN DATA TECHNOLOGIEËN
(WEBDIENSTEN) VOOR DE STAKEHOLDERS DIE LIETEN WETEN DAT ZE GEÏNTERESSEERD
ZIJN
Hierna worden er 3 concrete projecten van sites beschreven die gegevens hebben geïntegreerd van
Sociaal Brussel in de overzichtslijst van hun site, door de terbeschikkingstelling van de informafe via
de open data-technologieën van Sociaal Brussel. Vervolgens worden alle Brusselse instellingen
opgesomd die eind 2018 toegang hadden tot deze technologieën die hen desgevallend de
mogelijkheid bieden om er gebruik van te maken bij de toekomsfge ontwikkelingen van hun
repertoria en toepassingen.
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HOSPICHILD (CMDC-CDCS vzw)
https://www.hospichild.be

Hospichild is in 2018 overgegaan tot een herwerking en herontwikkeling van hun website.
Vooral voor de rubriek “PARTNERVERENIGINGEN” (https://www.hospichild.be/associations/) wordt er
gebruik gemaakt van de open data technologieën (webdiensten) en de gegevens van Sociaal Brussel.
De informatie over de verenigingen wordt geïmporteerd van social.brussels op de site van Hospichild,
en de actualisering van de gegevens wordt gesynchroniseerd tussen de twee sites. Wanneer het team
van Sociaal Brussel overgaat tot een actualisering van de gegevens, dan is dat vervolgens zichtbaar
op de twee sites.
Bijvoorbeeld : https://www.hospichild.be/categorie/transport/
Bovendien bevat de site tal van links naar de pagina’s “categorieën” op Sociaal Brussel.
Het team van Sociaal Brussel werkte proactief nauw samen met het team van Hospichild om de
organisaties en categorieën van Sociaal Brussel te selecteren die in verband zouden kunnen gebracht
worden met thema's en onderwerpen die aan bod komen op de site van Hospichild. Wanneer dat
nodig bleek, werden er categorieën gecreëerd of aangepast, om beter de voorzieningen voor de
noden met betrekking tot de hospitalisering van ernstig zieke kinderen te inventariseren op Sociaal
Brussel.
Ontwerp en uitwerking van het project voor het online plaatsen van de informatie: 2018
Online plaatsing: september 2018
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GEMEENSCHAPPELIJKE
KINDEROPVANG

GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

–

http://www.ccc-ggc.brussels/fr/aide-aux-personnes/accueil-denfants

De ministers bevoegd voor bijstand aan personen wilden een site creëren bestemd voor ouders of
toekomstige ouders, opdat zij informatie zouden kunnen vinden over de opvangmogelijkheden
erkend/toegestaan door het ONE of Kind & Gezin. Die wil werd geconcretiseerd door op de site van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een pagina te creëren specifiek gewijd aan het
opzoeken van een opvangmogelijkheid voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Het project werd ontworpen en uitgewerkt dankzij een nauwe samenwerking tussen de
vertegenwoordigers van de ministers, de dienst van het Verenigd College van de GGC en het team
van Sociaal Brussel. Het CMDC-CDCS heeft voorgesteld om zich te baseren op de open data
technologieën en de gegevens van Sociaal Brussel, en om deze informatie te integreren op de site
van de GGC zelf, een optie die werd gekozen. Deze optie biedt namelijk verschillende voordelen:
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 Heel duidelijk de gepubliceerde informatie koppelen aan de autoriteit die deze informatie
wenst ter beschikking te stellen; om zodoende aan te duiden dat de meegedeelde informatie
uiterst betrouwbaar is
Schaalvoordelen inzake: ontwikkeling en technologisch onderhoud; grafische vormgeving; SEO
(zoekmachine-optimalisatie door Google); kwaliteit en actualisering van de gegevens die ter
beschikking gesteld worden
Er werd een informatieve pagina toegevoegd aan de site van de GGC en deze biedt een zoekfunctie.
De criteria van de zoekmachine en de zoekresultaten zijn gebaseerd op de open data technologieën
(webdiensten) en de gegevens van Sociaal Brussel.
Er worden vier zoekmogelijkheden aangeboden: het officieel taalkundig statuut, de naam, de
gemeente of het adres of de omgeving van een adres. De zoekresultaten zijn opvangmogelijkheden
die geïnventariseerd zijn op Sociaal Brussel, en die worden aangeboden in de vorm van een lijst,
waarbij men de mogelijkheid heeft om deze weer te geven op een kaart. De lijst met opvangplaatsen
bevat mini-fiches met informatie over de opvangplaatsen (bezorgd door Sociaal Brussel) en verwijst
naar de informatiefiches op social.brussels voor meer uitvoerige informatie.
Door gebruik te maken van de open data technologieën (webdiensten) van Sociaal Brussel, kan de
informatie over de opvangplaatsen worden geïmporteerd van social.brussels op de site van de GGC.
Het actualiseren van de gegevens gebeurt synchroon: wanneer het team van Sociaal Brussel overgaat
tot een actualisering van de gegevens, dan is dat vervolgens zichtbaar op de twee sites.
Inbreng van Sociaal Brussel :
o Deelnemen aan de vergaderingen tussen de vertegenwoordigers van de ministers, de
administratie van de GGC en het CIBG
o Analyseren van de vraag en verstrekken van advies en expertise, en een concreet voorstel voor
een oplossing formuleren, op maat van de vraag; te concretiseren in 2 opeenvolgende fasen
o Opstellen van een gebruiksaanwijzing op maat voor de site van Sociaal Brussel (fase 1)
o Het ter beschikking stellen van de webdiensten van de gegevensbank van Sociaal Brussel (509
activiteitenplaatsen) (fase 2)
o Opvolging van de ontwikkeling van de specifieke pagina op de site van de GGC (hulp bij het
ontwerpen, testen en suggesties formuleren voor verbeteringen tijdens de ontwikkeling van het
project) (fase 2)
Ontwerp en ontwikkeling van het project in 2 fasen: 2018 – 1e trimester 2019
Online plaatsen van de 2de fase: gerealiseerd begin april 2019
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KENNISCENTRUM WWZ – DESOCIALEKAART .BE

De sociale kaart is een overzicht van Nederlandskundige voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector in de Vlaamse provincies en Brussel.
Het CMDC-CDCS – Sociaal Brussel bezorgt op regelmatige basis exporten van geactualiseerde
gegevens aan het Kenniscentrum WWZ, die deze integreert in het luik van de Brusselse voorzieningen
van de Sociale Kaart.
Er wordt bovendien regelmatig informatie en expertise uitgewisseld over de respectievelijke
projecten en hun toekomstperspectieven.
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PERSPECTIVE.BRUSSELS / DIENST SCHOLEN

Perspec<ve.brussels heef het beheer overgenomen van de gegevensbank en van de site “Projets
d’Accrochage et de Sou<en Scolaire pour les professionnels – PASS”. hkp://www.pass.irisnet.be/
Om de gegevens van de site te actualiseren, en met het oog op een eﬃciënt gebruik van de
publieke middelen, heef Perspec<ve.brussels contact opgenomen met het CMDC-CDCS om de
gegevens te hergebruiken die reeds online zijn opgenomen op Sociaal Brussel. De eerste
doelstelling bestond erin om over te gaan tot een eerste punctuele actualisering voor eind juni
2018; de 2de doelstelling was analyseren hoe men de geautoma<seerde actualisering van de
gegevens in de toekomst kon structureren.
Inbreng van Sociaal Brussel:
o Vergadering met Perspec<ve.brussels
o Vergelijking van de inhoud van de 2 gegevensbanken
o Vergelijking van de categorieën van Sociaal Brussel en van de rubrieken van PASS
o Overbrengen (2 Excel-mappen) van de rubriek KINDEREN EN JONGEREN (3-18 jaar) in zijn
geheel (847 ac<viteitenplaatsen)
! De 1e EXCEL-map bevat alle ﬁches die online staan bij de rubriek "KINDEREN EN
JONGEREN", met alle informa<evelden die relevant zijn om te delen.
! Het 2de bestand bevat alle "mini-ﬁches" "maatschappelijke zetels" opgemaakt voor
de organisa<es en diensten van deze sector
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Resultaat:
Bepaalde gegevens van Sociaal Brussel zijn opgenomen op de site
hkp://accrochagescolaire.brussels/acteurs/annuaire

Andere instellingen of projecten die toegang hebben tot de open data technologieën
(webdiensten) van Sociaal Brussel
BOOST (PILOOTPROJECT CHRONICCARE)
hnps://www.boostbrussels.be/
Acfe 11. Ondersteuning van de ontwikkeling van een geïntegreerd lokaal register.

LA STRADA (STEUNPUNT THUISLOZENZORG BRUSSEL)
Register van de diensten voor thuislozenzorg en bijstand aan jusffabelen (papieren versie + online register)
hnp://plan.brureg-lastrada.be/service/list/

OVERLEGPLATFORM VOOR DE GEESTELIJKE GEZONDHEID IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
(OPGG-PFCSM)
hnp://pfcsm-opgg.be/

EQUAL.BRUSSELS
“Zakboekje gewestelijke en lokale actoren partner- en intrafamiliaal geweld”
hnp://equal.brussels/repertoire-des-acteurs-en-mafere-de-violence-conjugale-et-intrafamiliale
“Zakboekje integrale toegankelijkheid”
hnp://equal.brussels/repertoire-accessibilite-integrale
RML-B (Regionaal Mulfdisciplinair Netwerk Brussel)
Gezondheidsgids

hnp://www.rmlb.be/repertoire/

GDT-BRUSSEL (GEÏNTEGREERDE DIENST VOOR THUISVERZORGING – BRUSSEL)
Mantelzorgers Brussel
Gids van de Brusselse medisch-sociale hulpverleners voor verzorging en hulp aan huis. Niet-betalende dienst
(ontwikkeld door GDT-Brussel zonder winstoogmerk)
hnp://www.soins-domicile-bxl.be/

COÖRDINATIE VAN DE SCHAARBEEKSE SOCIALE ACTIE
hnp://www.guidecass.be/

Gids voor de sociale begeleiding van de Schaarbekenaars; 40 thema’s voor een beter welzijn van de
Schaarbekenaars
SOCIALE COÖRDINATIE VAN VORST – OCMW VAN VORST
Sociale coördinafe VAN HET OCMW VAN SINT-GILLIS
GEMEENTE ETTERBEEK – SOCIALE COHESIE
OSGEO & DEWEY

hnp://dewey.be/dewey-maps/

“Brussel, een handleiding”, een kaart van het Brussels Gewest met een inventaris van de gedeelde
voorzieningen.
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DOUCHEFLUX / PROJET GUICHET D’INFO

hnp://www.doucheﬂux.be/notre-acfon/services/guichet-dinfos/

Project van online infoloket voor hulpbehoevenden
(dit is een ona‚ankelijk project geworden dat nu “Surviving in Brussels” heet)
ICI.BRUSSELS
Burgerproject dat diverse gepubliceerde open data gegevens in het Brussels Gewest verzamelt en de
geolokalisafe toevoegt
CULTURELE DIENST VAN GEMEENTE SINT-GILLIS
In het kader van het project “SITIZENS: een meertalig interacfef plaworm”
PERSPECTIVE.BRUSSELS
EVOLIRIS
In het kader van het project NextTech

hnps://nexnech.brussels/vision-globale-des-formafons-fc/

PUBLICATIE VAN DE GEGEVENS OVER DE PORTAALSITE OPENDATASTORE.BRUSSELS
Sociaal Brussel is in 2018 gestart met het publiceren van datasets en stafsche tools (CSV, GEOJSON)
op de opendatastore.brussels. Deze publicafe impliceert dankzij bepaalde intervenfes van de FOD
BOSA, een publicafe op de federale open data portaalsite en de Europese open data portaalsite.
Het publicaferitme van de datasets is gekoppeld aan de ontwikkelingsprojecten van de
opendatastore.brussels.
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2.5.3 Ruimere kadering in de wereld van de open data en in de “Smart Citydynamiek”

KADERING IN DE SMART CITY-DYNAMIEK
In het jaarrapport van 2017 van het CMDC-CDCS werd ruimschoots aandacht besteed aan deze
dynamiek door het witboek van het CIBG op te nemen.
In het Brussels Gewest krijgt die dynamiek alsmaar meer gestalte; de referenfe om te weten
waarover het gaat en om meer te weten over de verschillende projecten ontwikkeld in het kader van
de Smart City is de site: hnps://smartcity.brussels/le-projet-deﬁnifon.

WORKSHOP “SMART PEOPLE”
Eind november 2018 werden de directrice van het CMDC en twee leden van het team van Sociaal
Brussel uitgenodigd en namen zij deel aan een workshop die aansloot bij een dynamiek om een
Smart City-beleid uit te werken.
Hierna zijn enkele slides opgenomen van de PowerPoint-presentafe gegeven bij het begin van de
workshop.
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In dit kader werd Sociaal Brussel dus uitgenodigd aangezien Sociaal Brussel aanzien wordt als een
« Smart Solufon »
Resultaat
Begin april werd een ambifenota gepubliceerd rond Smart City. Sociaal Brussel wordt daarin
hernomen als voorbeeld in het kader van SMART
PEOPLE – SOCIAE INCLUSIE-luik.
hnps://cirb.brussels/fr/quoi-de-neuf/actualites/lanote-d2019ambifons-smart-city-est-validee-par-legouvernement
“De projecten van het poliaek luik ‘Smart People’
willen de digitale kloof dichten, maar zij willen ook de
hele bevolking betrekken bij de polifeke beslissingen,
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zodat zij haar mening in alle vrijheid kan uiten, en kan deelnemen aan het polifeke leven van haar
stad. Dit luik sfmuleert het uitwerken van projecten die zorgen voor meer sociale en/of digitale
inclusie, een sterker engagement van de burger en een betere toegankelijkheid van opleidingen”

OPEN DATA PORTALS OVERLEG - FOD BOSA
Sinds eind 2016 maakt Sociaal Brussel deel uit van het OPEN DATA PORTALS-overleg georganiseerd
door de FOD BOSA – DG Digitale Transformafe. Dit overleg brengt contactpersonen van
administrafes (federaal en regionaal) en organisafes betrokken bij open data samen om informafe
uit te wisselen rond prakfjken, regelgeving, of opendata-evenementen.
Dit overleg is voor Sociaal Brussel een unieke inspirafebron en bron van informafe en
netwerkuitbreiding wat betrei open data in België.
De verslagen van dit overleg zijn te raadplegen op : hnps://data.gov.be/nl/dcat-werkgroep.
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TREFDAG DIGITAAL VLAANDEREN
Een medewerker van Sociaal Brussel nam deel aan de TREFDAG DIGITAAL VLAANDEREN die
plaatsvond op 29/11/2019. Informafe Vlaanderen, wil de samenwerking op het vlak van
gegevensaanmaak, -beheer en -deling bevorderen en regelen, zowel tussen overheidsdiensten
onderling als tussen overheden, burgers en bedrijven. Om deze doelstellingen te behalen organiseert
Digitaal Vlaanderen ieder jaar een trefdag. Vanuit Sociaal Brussel werd deelgenomen aan deze
trefdag om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en ideeën op te doen voor Brussel.
Tijdens deze Trefdag werd deelgenomen aan de workshops:
- Open data charter & realfme open data bij lokale overheden
- Slimme smart city oplossingen
- Technische sessie: een Open City plaworm voor slimme gemeenten en overheden ?
- Digitale innovafe: hoe begint u er aan ? … »

BEDIGITAL.BRUSSELS
Een laatste element dat het vermelden waard is, is dat Sociaal Brussel vermeld wordt als
« successtory » op het plaworm BEDIGITAL.brussels.

Bron : hnp://bedigital.brussels/bruxelles-social/?lang=nl

2.6 Beantwoorden van aanvragen van algemene en/of deskundige informa<e
6de opdracht van de Overeenkomst tussen de GGC en het CMDC-CDCS
“Informafeaanvragen beantwoorden die algemeen zijn en/of experfse vergen en rechtstreeks
verband houden met de beschikbare informafe op sociaal.brussels en brudoc.be, van openbare
partners of partnerverenigingen zoals gewestelijke steuncentra, netwerken, onderzoekscentra en
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studiediensten, lokale en gewestelijke observafecentra, hogescholen, universiteiten, sectorale en
intersectorale federafes, enz.»

Het antwoord op de vragen wordt gegarandeerd door de Experfsedienst, die in 2018 bestond uit een
aantal contactpersonen van Sociaal Brussel (hoofdzakelijk 3). Dat gebeurt hoofdzakelijk op twee
manieren, het ‘rechtstreeks’ doorgeven van informafe en experfse fjdens externe vergaderingen,
en het antwoorden op speciﬁeke vragen die aan ons worden gericht.
Het soort werk en de omvang van het werk van de Experfsedienst evolueren al jaren permanent:
doorheen de fjd werden de aanvragen omvangrijker en kwamen er structurele samenwerkingen tot
stand. We gaan nader in op dit experfsewerk. De cijfergegevens betreﬀende dit werk volgen.

DE AANVRAGEN ONDER DE LOEP
De experfse-aanvragen die aan ons worden gericht, leiden ofwel tot het opmaken van lijsten of
registers op maat met gegevens over het gezondheids- en welzijnsaanbod, of tot een speciﬁeke
analyse of inbreng. Dit gaat over speciﬁeke aanvragen of structurele samenwerkingen met bepaalde
actoren of nenen. Enkele voorbeelden:

A. VOORBEELDEN VAN SPECIFIEKE AANVRAGEN
1. Tussenkomst op de “Journée des inseraons sur les Coordinaaons sociales” (Dag van de
integraae over de sociale coördinaaes)
Studiedag over sociale coördinafes in de prakfjk, georganiseerd door het OCMW van Luik. Vraag om
mee te werken aan en in te staan voor de organisafe van de workshop “de territoriale sociale
coördinafes, het voorbeeld van de Brusselse OCMW’s” (zie programma)

Inbreng van Sociaal Brussel :
o

o
o

Voorbereiding van de workshop met de coördinator van de
sociale coördinafes van het OCMW van Brussel-Hoofdstad en de
coördinatrice van de coördinafe van de sociale acfe van het
OCMW van Sint-Gillis
Voorbereiding van de theorefsche inleiding van de workshop
Tussenkomst fjdens de dag
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2. Ondersteuning van de coördinatoren van de 3 “Wijkprojecten”
Deze drie projecten zijn ontstaan na de projectoproep van de GGC “ Opzenen van een geïntegreerd
model van gezondheid en bijstand aan personen met het oog op het zelfstandig blijven wonen van
ouderen te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. In 2018 zaten zij in de diagnosefase
betreﬀende hun respecfeve intervenfegebieden.

Inbreng van Sociaal Brussel :
o

Speciﬁeke kennismaking met de 3 projecten

o

Uitwisseling betreﬀende de actoren, organisafes en middelen voor hun respecfeve
projecten
Uitwisseling van interessante bibliograﬁsche tools
Voorstelling en demonstrafe op maat van de site Social.brussels
Informafe over andere nuqge informafebronnen.

o
o
o

3. Vraag van de ondersteunende dienst voor de besluitvorming van de GGC betreﬀende de
hulp aan de slachtoﬀers van de aanslagen
In het kader van de samenwerking van de GGC met de federale Taskforce, werd er een lijst van
instellingen opgemaakt, erkend door de GGC, die in aanmerking komen om tussen te komen om de
slachtoﬀers van de aanslagen te helpen.

Inbreng van Sociaal Brussel :
o Uitwisselingen betreﬀende het in kaart brengen van de noden, en betreﬀende de
methodologische elementen voor het selecteren van de instellingen
o Opmaak van een document met de methodologische elementen voor het selecteren van de
instellingen, en met een lijst van de instellingen
o Technische test om deze gegevens te exporteren via outlook

4. Aanvraag van Easy.brussels/ administraaeve vereenvoudiging: Opstellen van informaae
voor de “Stappen-catalogus”
5. Aanvraag van de Universiteit van Antwerpen
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B. VOORBEELDEN
SAMENWERKINGEN

VAN

AANVRAGEN

IN

HET

KADER

VAN

DE

STRUCTURELE

Groep “Care in the city”
Samenwerking tussen Perspecave.brussels, het Kenniscentrum WWZ, de CBCS, het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de GGC en het CMDC-CDCS

Doelstellingen:
# Het structureel integreren van de uitdagingen en bekommernissen van de welzijns- en
gezondheidssector in de processen voor stadsontwikkeling en stadsrenovafe (van
diagnose tot planning) en vice versa
# Zoeken naar een betere coördinafe tussen de planning van het beleid voor
stadsontwikkeling (regionale bevoegdheid) en de beleidsvormen inzake sociale
bescherming (communautaire bevoegdheid)
# Testen hoe het inzamelen en analyseren van kennis omtrent zorg, welzijn en gezondheid
in de Brusselse wijken gezamenlijk kan georganiseerd worden
Eerste realisafes in 2018:
1. Organisafe van de studiedag “Se soigner dans la ville. Zorg in de stad” (18/01/2018) die een
groot succes was. hnp://www.cdcs-cmdc.be/fr/actua
De informafe, de gesprekken en de pleidooien die op die dag te horen
waren, hebben aangetoond dat het nodig is dat er nauwer wordt
samengewerkt tussen de actoren voor de stadsontwikkeling, de
regionale en lokale actoren, en de actoren van de welzijns- en
gezondheidssector.
Er werden verschillende werkgroepen opgericht om die denkpiste
verder uit te werken.

Inbreng van Sociaal Brussel :
o De dag mee helpen organiseren
o Voorbereiding en voorstelling van “Hoe tools ontwikkelen en organisafes met elkaar in
interacfe laten gaan om zorg beter te integreren in de ruimtelijke planning? “ door
perspecfve.brussels en het Centrum voor Maatschappelijke Documentafe en
Coördinafe (CMDC).
2. Pilootproject voor het raadplegen van actoren uit de welzijns- en gezondheidszorg acfef in de
wijken rond de site "Tour & Taxis", om zodoende de organisafe van sociale en sanitaire
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3. Opmaak van een handboek voor de territoriale diagnose van het welzijn en de gezondheid ter
ondersteuning van de programmering van de sociale en sanitaire voorzieningen in de stedelijke
ontwikkelingsprojecten.
Er kwam een eerste analysenota tot stand, een concrete samenwerkingstool tussen
Perspecfve.brussels en Sociaal Brussel.

Een handboek voor territoriale diagnose dat in ruimere zin kan dienen, wordt ontworpen tegen
2019.

Inbreng van Sociaal Brussel :
o Inbreng van zijn experfse inzake de diagnose van het aanbod en de kennis van de
gegevensbronnen
o Deelname aan ontmoefngen van organisafes en diensten met nuqge indicatoren
o Mee helpen opstellen van de nota.
4. Bruggen slaan tussen de actoren die een band hebben met sociale huisvesfng om de bouw van
sociale woningen te sfmuleren.
Er werd een eerste kennismakingsvergadering georganiseerd om kennis te maken met de
acfviteiten van de organisafes die “private” sociale huisvesfng (via verenigingen) organiseren,
teneinde deze mogelijkheden te kunnen integreren in de tools voor stadsplanning, en om als
bemiddelaar te kunnen optreden ten aanzien van de publieke of private huisvesfngspartners en
de partners van de ruimtelijke ordening (28/06/2018. Aanwezig: perspecfve.brussels,
Kenniscentrum WWZ, CDCS-CMDC, Solidarimmo, ‘t Eilandje – cel huisvesfng, Emancipafe via
arbeid – EVA).
Er zijn andere ontmoefngen voorzien tussen de regionale huisvesfngsactoren en de actoren van
de welzijns- en gezondheidssector omtrent de kwesfe van de sociale huisvesfng (contact tussen de project
verantwoordelijken, vergadering van de Overlegcommissie voor huisvesfng in 2019, enz.).

Inbreng van Sociaal Brussel :
o

Sociaal Brussel nam het inifafef voor deze ontmoefng en werkte eraan mee.
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5. Cartograﬁe van de alternafeve sociale huisvesfngsprojecten
Een eerste vergadering om te komen tot een gezamenlijke deﬁnife van wat men verstaat onder
alternafeve huisvesfng en wat de groep wenst op te nemen in deze cartograﬁe.

Inbreng van Sociaal Brussel :
o Uitwisselen van gedachten en experfse over de themafek en de visie op het project
o Doorgeven van alle categorieën van het repertorium Social.brussels en van de
erkenningen uit de welzijns- en gezondheidssector die betrekking hebben op huisvesfng
die gewoonlijk als alternafef wordt beschouwd, van projecten georganiseerd in de vorm
van gegroepeerde huisvesfng, van huisvesfngsstructuren of huisvesfngsdiensten op
lange termijn.
6. Gezamenlijke studiereis naar Amersfoort en Utrecht. Kennismaking met alternafeve projecten
met het oog op de ruimtelijke visie voor de projecten, de samenwerking en het lokaal inspelen
op de noden van de bevolking (8 en 9/10/2018).

Die reis heei geholpen om te komen tot een gezamenlijke visie en taal tussen de leden van de
Groep “Care in the city”. Het denkwerk dat daaruit is gevolgd, heei de keuze gevoed voor de
werklijnen voor 2019.

Perspec3ve.brussels
Het meewerken van Sociaal Brussel aan verschillende projecten van perspecfve.brussels, op
hun vraag.
Kwanataaeve diagnoses van de noden inzake de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
In het kader van de Brusselse stedelijke projecten moet de dienst “Territoriale kennis” van
perspecfve.brussels de potenfële nood aan voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector voor
een territoriale zone kunnen schanen. Daarom moet er een parallel kunnen getrokken worden
tussen de situafe van de bevolking van het gebied (indicator van de potenfële vraag) en het
bestaande aanbod aan voorzieningen.
Inbreng van Sociaal Brussel:
In 2018 ging Sociaal Brussel over tot 2 diagnoses (site stafon Brussel-West en site NAVO/Defensie):
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o
o
o
o
o

Overzicht van de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen voor de zone en verzending van
volledige lisfngs met geolokalisafegegevens (Excel-bestanden)
Opzoeken van in kaart gebrachte indicatoren over de bevolkingssituafe (BISA/Monitoring van
de wijken, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, enz.)
Cartograﬁe van de gegevens over het welzijns- en gezondheidsaanbod
Parallel trekken tussen de gegevens en analyse
Voorstelling van de resultaten van de analyse (PowerPoint)

Begeleidingscomité van de sociale coördina3es van de Brussels OCMW’s
Deelname aan het begeleidingscomité van de sociale coördinafes van de Brussels OCMW’s,
zoals vermeld in de Circulaire betreﬀende de ﬁnanciering van de sociale coördinafes van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Sociaal Brussel neemt al jaren deel aan het Begeleidingscomité. Deze samenwerking werd ingevoerd
bij de “Diverse bepalingen” van de Circulaire 2016-2020 van de GGC betreﬀende de ﬁnanciering van
de sociale coördinafes van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Inbreng van Sociaal Brussel :
o Uitwisseling van experfse en ‘rechtstreeks’ netwerken fjdens vergaderingen
o Voorstelling van het gebruik, voor de coördinatoren, van Social.brussels als gepersonaliseerd
sociaal register, tool om een netwerk uit te bouwen, om het aanbod te analyseren, om
projecten op te bouwen …
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Project Chronic care BOOST
(Bener Oﬀer and Organisafon thanks to the Support of a Tripod model)
Pilootproject gedragen door een consorfum van 46 organisafes - waaronder het CMDC-CDCS,
met het oog op de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in de
gemeenten van de Brusselse binnenstad, Sint-Gillis en Sint-Joost.

Betrokkenheid van Sociaal Brussel bij de diagnosefasen, bij de samenwerkingsvergaderingen, bij het
project voor de “Ondersteuning van de ontwikkeling van een geïntegreerd lokaal register” in het
kader van de strategische doelstelling “De toegang tot de zorg opfmaliseren” (Acfe 11).
De bedoeling van Acfe 11 bestaat erin het ter beschikking stellen van een tool te ondersteunen die
toegang verschai tot medische en sociale voorzieningen (organisafes en zelfstandige
zorgverstrekkers) die acfef zijn op het gebied van het project, en die kunnen betrokken worden bij
het verlenen van hulp en zorg aan de gebruikers van het project BOOST. Dit pilootproject wordt
gerealiseerd in samenwerking met verschillende organisafes, waaronder RML-B, de FBHAV, Huis
voor gezondheid, AVB/UPB.

Inbreng van Sociaal Brussel :
In 2016 en 2017: aanbieden van gegevens en experfse voor het analyseren van de noden en het
aanbod, en opstellen van het projectrapport en verdediging van het project in het selecfecomité.
In 2018:
o Deelname aan de samenwerkings-/consorfumvergaderingen
o Deelname aan het project “Ondersteuning van de ontwikkeling van een geïntegreerd lokaal
register”:
! Actualiseren van 238 ﬁches van organisafes die acfef zijn op het gebied van het project
BOOST
! Inbreng van onze experfse fjdens de projectvergaderingen met betrekking tot de
opbouw van een online register
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!

Nadenken over de concrete opbouw van de tool van fase 1 van het project: opbouw van
een register op maat van de organisafes via de tool My Bruso van Social.brussels en
telefonische ondersteuning voor meer speciﬁeke opzoekingen op de site. Het zoeken van
zorgverleners zal gebeuren via de helpdesk van RML-B en van Huis voor gezondheid (in
afwachfng van het creëren van een lokaal BOOST-register met daarin zowel de
organisafes als de dienstverleners – fase 2 van het project).

Voorziene voortzeqngen : de opmaak van het register in My Bruso is voorzien
voor april 2019, en er zal een opleiding voor de buurtreferenten van het project
BOOST met betrekking tot het gebruik van My Bruso georganiseerd worden op 24
april in “la Maison du Bico”.

Week van de Brusselse thuislozenzorg
Sinds 2000 organiseren AMA, het Kenniscentrum WWZ, de BICO-federafe en het CMDC-CDCS
gezamenlijk “De week van de Brusselse thuislozenzorg”. Deze week is bedoeld voor de actoren
op het terrein die werken met mensen met problemen: maatschappelijke werkers,
psychologen, opvoeders, trajectbegeleiders, direcfepersoneel, vrijwilligers …

In 2018 werd er fjdens de intersectorale bijeenkomst gewezen op het belang van de samenwerking
en de goede prakfjken die de scharnieren de mogelijkheid bieden om probleemloos te funcfoneren.
Dit in de context van de stromen tussen enerzijds de Brusselse sector van de thuislozenzorg en
anderzijds verschillende andere sectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg, de
gehandicaptensector, de jeugdzorg en het penitenfair systeem.

Inbreng van Sociaal Brussel :
Vertaalwerk van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans door een van
de referenten van de dienst Sociaal Brussel:
o Herlezen van de uitnodiging in het NL voor de onthaaldiensten en vertaling in het FR
o Herlezen van de uitnodiging in het NL voor de bezoekers en vertaling in het FR
o Herlezen van een tekst in het NL betreﬀende het vertrouwelijkheidsbeleid en vertaling in het FR
o Taalkundige ondersteuning (fjdens de bezoeken van organisafes) voor Rolling Douche, Escale en
La Strada

Interface – Werkgroep van het OPGG-PFCSM
Interface is een plek voor overleg tussen dienstverleners uit de geestelijke gezondheidszorg en
verenigingen van pafënten en verwanten.
Het overleg moet op zijn site de informafe overnemen betreﬀende de verenigingen van pafënten en
aanverwanten. Aangezien deze gegevens geïnventariseerd zijn op Social.brussels en om hetzelfde
werk niet over te doen, werd er een samenwerking uitgewerkt: er werd een link gecreëerd, vanaf
hun site, naar de pagina van onze categorie “Vereniging van pafënten in de geestelijke
gezondheidszorg en hun aanverwanten”.
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Inbreng van Sociaal Brussel :
o Terbeschikkingstelling van onze gegevens
o Actualisering van de informafe over deze verenigingen op basis van de informafe ingezameld
door Interface
C. VOORBEELDEN VAN HET “RECHTSTREEKS” DOORGEVEN VAN EXPERTISE
Het werk van de experfsedienst beperkt zich niet tot het beantwoorden van de vragen die
uitdrukkelijk worden gericht aan Sociaal Brussel. De referenten geven hun informafe en hun
experfse door in het kader van hun deelname aan externe coördinafevergaderingen, adviesraden,
plaworms, werkgroepen, enz.
1. Coördinaae Senioren Geestelijke gezondheid

Inbreng van Sociaal Brussel :
o Doorgeven van informafe betreﬀende het bicommunautair buurtbeleid voor gezondheid dat
in opbouw is, het Brussels project Chroniccare Boost, de wijkprojecten. Deze uitwisselingen
werden onder andere gevolgd door de uitnodiging op een coördinafevergadering van een
deskundige van het kabinet van de minister voor gezondheid van de GGC.
2. Inspiria

DE AANVRAGEN IN ENKELE CIJFERS
In 2018 namen de referenten deel aan

18 lokale, sociale coördinafevergaderingen
11 andere organisafes goed voor in totaal 64 vergaderingen
5 themafsche plawormvergaderingen

In 2018 werden er 85 vragen telefonisch of via mail gericht aan de experfsedienst, waaronder
(eenzelfde vraag kan vallen onder meerdere soorten vragen):
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!
!
!
!
!
!
!

parfculieren of professionals die op zoek zijn naar een adres (oriëntering naar een
organisafe): 30 vragen;
parfculieren die op zoek zijn naar potenfële werkgevers: 2 vragen;
professionals in het kader van hun netwerk of voor gezamenlijke communicafe (mailing): 17
vragen;
professionals die vragen naar een themafsche sociale kaart en/of naar een geograﬁsche
zone: 14 vragen;
informafe over de wetgeving of een reglementair kader: 3 vragen;
vragen met betrekking tot experfse (ondersteuning bij een studie, advies of
methodologische ondersteuning, enz.) : 22 vragen;
Gegevensuitwisseling in het kader van het gebruik van onze webdiensten: 4 vragen;

35,3 % van de vragen is auomsfg van parfculieren, 7 % van studenten, en 57,7 % van professionals
(waarvan 10,6 % van openbare instanfes en 13 % van organisafes waar Sociaal Brussel structureel
mee samenwerkt).

Statuten van de aanvragers
2017

Statuten van de aanvragers
2018

Vragen die weinig ajd vergen (1/4 u tot 1 u) komen het vaakst voor
(68,2 %). Deze die 2 u tot ½ dag werk in beslag nemen, zijn goed voor 12,9 %, 11,8 % neemt 1 of 2
dagen in beslag. Er is een permanente toename van de aanvragen die meer dan 3 dagen in beslag
nemen: 3,5 % neemt 3 tot 5 dagen in beslag en 3,5 % neemt meer dan 5 dagen in beslag.

Duur van de behandeling van de aanvraag

Duur van de verwerking van de aanvraag
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2.7 “De ‘publica<epagina’s’ van de site Social.brussels periodiek aanvullen met de
resultaten van de ingewilligde exper<severzoeken”
De 7de opdracht van Sociaal Brussel is “De ‘publicafepagina’s’ van de site www.social.brussels
periodiek aanvullen met de resultaten van de ingewilligde experfseverzoeken”
Sociaal Brussel gaf voorrang aan de acfviteiten die voortvloeien uit andere opdrachten die aan bod
komen in dit rapport en zal deze nieuwe opdracht concrefseren van zodra de technologische
ontwikkelingen gerealiseerd zijn die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht.

2.8 De promo<e van deze verschillende tools en het zelfstandig gebruik van die
verschillende tools bij de doelgroepen garanderen
De 8e opdracht van Sociaal Brussel is: “De basispromofe van het CMDC, meer bepaald het gebruik
van de verschillende tools op een zelfstandige manier bij de doelgroepen verzekeren”
In 2018 ging Sociaal Brussel over tot het promoten van zijn diensten en tools en werd het zelfstandig
gebruik ervan op verschillende manieren vergemakkelijkt: individuele hulp bij het gebruik van
Social.brussels, voorstellingen van de site voor een groep gebruikers, persberichten, het publiceren
van deactualiteiten op de site en voltooiing van het communicafemateriaal.

INDIVIDUELE HULP
De referenten bieden hulp bij het gebruik van Social.brussels, telefonisch of via mail (versturen van
handleidingen of andere documenten die het gebruik van onze webtools vergemakkelijken).
Tijdens een vergadering met een werknemer uit de welzijns- of gezondheidssector wordt er
desgevallend rechtstreeks een individuele voorstelling van de site gegeven.
In 2018:

VOORSTELLINGEN VAN DE SITE
Op aanvraag worden er voorstellingen van de site gegeven. Ze worden op maat uitgewerkt,
naargelang het publiek, het voorwerp en de doelstelling van de aanvraag. Er wordt een PowerPointpresentafe gemaakt en bezorgd aan de aanwezigen (opgemaakt in één of twee talen, naargelang de
situafe).

In 2018:

18
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Meer speciﬁek:
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2.

Tijdens de Adviesraad
o

Overleg van de sociale coördinaaes van de OCMW’s gesubsidieerd door de GGC.
Voorstelling van de tools van de site die in het bijzonder nuqg zijn voor de coördinatoren
van coördinafes en het insftufoneel kader van het werk van de dienst Sociaal Brussel
van het CMDC-CDCS.
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PERSBERICHTEN EN BERICHTEN VOOR DE GEBRUIKERS
Een van de strategische doelen van Sociaal Brussel is om het referenfe-instrument te zijn voor
beroepskrachten in de sociale- en zorgsector van het Brussels Gewest. Zoals eerder al werd
aangegeven wordt de website sociaal.brussels zeker en vast gebruikt. Om de dienstverlening van
Sociaal Brussel verder bekend te maken werden in 2018 een mix van communicafemiddelen
gehanteerd. Zo werd er onder andere ingezet op de ontwikkeling van nieuw promofemateriaal
waaronder brochures, enz., naast een communicafe naar alle gemeenteraadsleden van alle
gemeenten in het Brussels Gewest en werd ten slone ingezet op arfkels op de website. Al deze
acfes zijn aanvullend op de communicafe die reeds binnen andere punten is vervat zoals de
contactopname ter actualisafe van de gegevens op de website.
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PUBLICATIE VAN DE ACTUALITEITEN OP DE SITE
Er werden ‘actua’ gepubliceerd op de site Social.brussels, bijvoorbeeld bij het
online plaatsen van de sector ‘Asiel, migrafe en samenleven’, bij een
belangrijke wijziging van de boomstructuur van de sector ‘Lichamelijke
gezondheid’ en van de categorieën betreﬀende de palliafeve zorgen, enz.
Deze actualiteiten bieden de mogelijkheid om de evolufe van de site
zichtbaar te maken en om de gebruikers te informeren.

HET CREËREN VAN COMMUNICATIEMATERIAAL (BROCHURES, ENZ.)
Begin 2018 werd het communicafemateriaal met betrekking tot de nieuwe site voltooid:
!

!

!

Een tweetalige brochure waarin de site wordt voorgesteld: zijn doelstellingen, reikwijdte, de
beschrijving van de gegevens die erin staan, de gebruikte informafebronnen, het charter en
de voorstelling van de dienst Sociaal Brussel. De brochure is beschikbaar in papieren versie
en in pdf-formaat.
Er werd een tweetalige roll-up gecreëerd voor onze aanwezigheden fjdens colloquia,
demonstrafes of andere evenementen.
Er werden tweetalige post-its gedrukt

Er werden gebruikershandleidingen van Social.brussels gecreëerd en gepubliceerd op de site, bij de
rubriek ‘Over Sociaal Brussel’.
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3. Samenvakende tabel van de indicatoren voor de dienst Sociaal
Brussel
Acaviteiten
Reﬂecae
en
communicaae

Indicatoren 2018
interne

-Teamvergaderingen
Sociaal
Brussel
-Creëren en actualiseren van
gezamenlijke werktools (nota,
cinédit, enz.)

ICT-tools: ontwikkeling
onderhoud
Back-up

Indicatoren 2017

Indicatoren 2016

17 vergaderingen
Actualiteiten:
themafsche
bespiegelingen,
nota, enz.

8 vergaderingen
Geactualiseerd:
gecreëerde nota’s:
nota’s, cinédits, enz.

10 vergaderingen
Geactualiseerd:
nota’s, cinédits, enz.

Dagelijks
Dagelijks

Dagelijks
Dagelijks

Dagelijks
Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks
9 berichten

6 berichten

en

-Geautomafseerde
backupprocedure
-Actualiseringen van Social.brussels
(manueel
vervolgens
geautomafseerde procedure)
-Actualisering van exportbestanden
met gegevens
-Communicafe
van
de
informafcareferent van het CMDCCDCS met een externe partner
omtrent technische vragen of
problemen
-Speciﬁeke acfe (die fjd vergt)

Herontwikkeling van de site en
van de backoﬃce
-Analyse en ontwerp

-Communicafe met een externe
partner omtrent technische vragen
of problemen

2 acfes die de
mogelijkheid bieden
om op afstand te
werken
1 x 1 VTE + 3 x 4/5
VTE
80 vergaderingen
5 Collecfeve
opleidingen
½ d per week
voortgezene
individuele
opleidingen
3 colloquia
21 velden die
rechtstreeks verband
houden met externe
BD
14 lijsten met
gecreëerde waarden
21 ontworpen en
opgemaakte
sectorpagina’s en 640
categoriepagina’s

3 x 4/5 VTE + 1 x ½
VTE
144 vergaderingen

Analyse van 99
gestandaardiseerde
velden
waarvan:
22 gecreëerde velden
16 gewijzigde velden

474 mails
13 open
en 12 gesloten fckets
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Inzameling van informaae over de organisaaes en voor de experase van de referenten
Belgisch Staatsblad en KBO
-Onderzochte publicafes van het
BS
-Gevonden en verwerkte nuqge
informafe uit het BS
-Aantal uitgevoerde controles bij
actualiseringen van bestanden van
de vzw

Overlegplaxormen,
coördinaaes, colloquia

8.644 publicafes

10.077 publicafes

6.584 publicafes

344
informafegegeven
s

556
informafegegevens

360
informafegegevens

779 controles

784 controles

4 LSC: 16
vergaderingen
4 nenen: 22
vergaderingen
4 raden: 14
vergaderingen

1132 controles

-Lokale, sociale coördinafes en
themafsche coördinafes

4 LSC en 2 TC: 23
vergaderingen

4 LSC: 18
vergaderingen

-Adviesraden
begeleidingscomités

4 raden en 1
comité: 22
vergaderingen

5 raden: 9
vergaderingen

en

-Colloquia

21 colloquia
13 colloquia

Nieuwsbrieven, ajdschriyen en
gespecialiseerde repertoria
-Onderzochte nieuwsbrieven
-Onderzochte
gespecialiseerde
fjdschriien

Rechtstreekse contacten met
de organisaaes en opzoekingen
op hun sites
-Mails
- Massale verzending van mails
-Telefonische contacten
-Verwerkte
aanvragen
met
betrekking tot wijzigingen via de
site
-Opgezochte informafe op de sites
van organisafes voor

112 nieuwsbrieven
47 gespecialiseerde
fjdschriien

102 nieuwsbrieven
106 gespecialiseerde
fjdschriien

96 nieuwsbrieven
126 gespecialiseerde
fjdschriien

882 mails
1648 mails
532 contacten
128 aanvragen

1215 mails

1576 mails

756 contacten
122 aanvragen

983 contacten
74 aanvragen

2011 ﬁches

1082 ﬁches

1521 ﬁches

4875 ﬁches
3937 ﬁches

4626 ﬁches
3858 ﬁches

3820 ﬁches

2011 ﬁches

1082 ﬁches (28 %)

1521 ﬁches (39,8 %)

118 ﬁches

61 ﬁches

64 ﬁches

227 ﬁches

248 ﬁches

116 ﬁches

1.142 ﬁches (29,6 %)
(bijv.: coörd XY,
mails)

592 ﬁches (15,5 %)

Verwerking en standaardisering van de informaae
Opmaak van de ﬁches en
codering
Totaal in back en front oﬃce
-Fiches in de interne gegevensbank
-Fiches op de site

Gecreëerd of gewijzigd
-Gecreëerde of geactualiseerde
ﬁches en op de site
-Gecreëerde of gewijzigde maar
niet voltooide ﬁches
-Gecreëerde of gewijzigde ﬁches
die in de interne gegevensbank
zullen blijven
-Gedeeltelijke
wijzigingen
uitgevoerd voor ﬁchegroepen

16 colloquia
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2011 ﬁches

Vertaling van de ﬁches
Organisaae van de informaae
Reﬂecteren tussen themaasche
referenaepersonen
44 vergaderingen
-Werkvergaderingen
Themaasche
boom
en
indexering

1082 ﬁches

1521 ﬁches

35 vergaderingen

33 vergaderingen

21 sectoren
656 categorieën
392 deﬁnifes

20 sectoren16
640 categorieën
388 deﬁnifes

20 sectoren
623 categorieën
382 deﬁnifes

In 1 jaar
35 categorieën
14 deﬁnifes
249 nl en 37 fr

Van 31/07/17 tot
31/12/17
35 categorieën
31 deﬁnifes
20 nl en 4 fr

In 1 jaar
23 categorieën
31 deﬁnifes

Werden aangepast
-Categorieën
-Deﬁnifes
-Trefwoorden

90 categorieën
90 deﬁnifes
196 nl en 46 fr

6 categorieën
59 deﬁnifes
25 nl en 35 fr

Werden verwijderd
-Categorieën
-Deﬁnifes

19 categorieën
4 deﬁnifes

20 categorieën
3 deﬁnifes

22 categorieën

2011 ﬁches

1082 ﬁches

1521 ﬁches

125 categorieën
104 deﬁnifes
528 trefwoorden

41 categorieën
90 deﬁnifes
84 trefwoorden

Totaal op de site
-Sectoren
-Categorieën
-Deﬁnifes

Werden gecreëerd
-Categorieën
-Deﬁnifes
-Trefwoorden

Aantal geïndexeerde ﬁches
Vertalingen

16 Ter herinnering, er waren 20 sectoren op de site in 2017. De laatste werd toegevoegd begin 2018.
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Doorgeven van informaae en experase
2018
Raadplegen van de site

2017

2016

266.594 sessies
188.123 gebruikers
90 % in België
330.663 bekeken
pagina’s
1 m 15 s.

320.228sessies
217.044gebruikers
92,7 % in België
402.257bekeken
pagina’s
1 m 08 s.

400.677 sessies
277.098 gebruikers
94,7 % in België
501.009 bekeken
pagina’s
1 m 07 s.

Vragen
gericht
experasedienst
-Totaal
aantal
waarvan:

85 aanvragen

63 aanvragen

80 aanvragen

30 aanvragen van
adressen
17 aanvragen
14 sociale kaarten
22 ondersteuningen

28 aanvragen van
adressen
10 aanvragen
8 sociale kaarten
12 ondersteuningen

23 aanvragen van
adressen
6 aanvragen
20 sociale kaarten
23 ondersteuningen

1/2 d of + werk: 7,9
%
2 d of + werk: 17,4 %

1/2 d of + werk: 26,3
%
2 d of + werk: 15%

-Sessies
-Gebruikers
-Belgische gebruikers
-Bekeken pagina's
-Gemiddelde duur

aan

de

aanvragen,

-Aanvragen van adressen
-Ondersteuning bij werken in
netwerk of mailing
-Sociale kaarten
-Ondersteuning bij een studie of
andere experfse
-Aanvragen die experfse en fjd
vergen om een antwoord te bieden
-Deelname aan werkvergaderingen
in het kader van aanvragen van
partners

11 partners: 64
vergaderingen

10 partners: 41
vergaderingen

Communicaae en promoae
-Presentafes en demonstrafes van
de site

18 presentaaes

-Bericht verzonden via mail

2 berichten
verzonden naar
4.914 mailadressen

-Communicafemateriaal

9 indiv. presentafes
6 bijstandsessies
voor gebruik

7 indiv. presentafes
5 bijstandsessies voor
gebruik

1 bericht verzonden
naar 10.000
mailadressen
Creëren van 1
brochure, 1 roll-up,
post-it
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4. Perspec<even 2019-2021
4.1 STRUCTURERING VAN DE DENST/ HET TEAM
1. Coördinafefuncfe:
a. vorming afronden en de vruchten van de vorming integreren in de dienst
b. verderzenen van het organisch vormgeven van de funcfe, en van het nader bepalen
van het mandaat, de missies en de verantwoordelijkheden die samengaan met de
funcfe, en dit in samenspraak met direcfe en raad van bestuur enerzijds, en met het
team anderzijds
c. inspraak in en vormgeving van een budgetbeheer en jaarrekening die speciﬁek zijn
voor Sociaal Brussel
2. Teamdoelstellingen, -werking en -cultuur, teamrollen en –competenfes bepalen,
gezamenlijk met het team, en deze vervolgens laten valideren door direcfe en raad van
bestuur
3. Algemene cartograﬁe van de processen
4. Krijtlijnen uinekenen en van start gaan met een permanente “stuurgroep/comité de
pilotage” voor Sociaal Brussel
5. Nauw opvolgen van insftufonele ontwikkelingen en uitwisselingen tussen het CMDC-CDCS
en subsidiërende overheden
6. Cohesie versterken en intensiﬁëren tussen Sociaal Brussel en Brudoc enerzijds, en tussen
Sociaal Brussel en Hospichild anderzijds; investeren in gezamenlijke projecten (gedragen
door 2 of 3 diensten, naargelang de behoeien)

4.2 INZAMELEN, ACTUALISEREN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS & TOOLS
VERSPREIDEN VIA SOCIAL.BRUSSELS EN INSTAAN VOOR DE KWALITEIT VAN DE
INTERFACES EN HET CORRECTIEF EN ADAPTATIEF ONDERHOUD
1. Audit van juridisch-administrafeve kaders van informafca-toepassingen en contracten met
IT-leveranciers + toepassing van conclusies audit
2. Professionalisering van actualiseringsprocessen via methodieken als “design thinking” (zie
hieronder) en “agile development” in nauwe samenwerking met IT-leverancier, rekening
houdende met:
o Ideeën en input van teamleden
o Technische mogelijkheden van het programma back-oﬃce
o Evolufes inzake geautomafseerde gegevensuitwisseling en
interoperabiliteitsvraagstukken
3. Externe analyse opstarten rond ontwikkelingsnoden en –perspecfeven voor de website
sociaal.brussels, rekening houdende met:
- Technische ontwikkelingen van de gebruikte programma’s
- Behoeien die inifeel opgenomen waren in de tweede ontwikkelingsfase van
sociaal.brussels
- Nieuwe behoeien geformuleerd door stakeholders en/of polifek
4. Verzekeren van het technisch onderhoud van de interface en opnemen van als noodzakelijk
geachte tussenkomsten wanneer er zich nieuwe incidenten voordoen
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5. Verderzenen van de dynamiek van het structureren van gegegevensuitwisselingen tussen
Sociaal Brussel enerzijds en erkennende overheden of sectorale of lokale plawormen en
coördinafe-organen

DESIGN THINKING?
“Design thinking is een innovafeve benaderings- en beheerwijze die een synthese wil zijn tussen
het analyfsch en intuïfef denken. Het maakt deel uit van een meer globale aanpak die
collaborafef design wordt genoemd. Het steunt grotendeels op een proces van co-creafviteit
waarbij wordt rekening gehouden met de feedback van de eindgebruiker. »
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DESIGN THINKING?
“De methode bij uitstek om je te helpen bij:
- Het omgaan met complexiteit in een steeds veranderende wereld
- Het beheersen van (co-creafe)processen in mulfdisciplinaire omgevingen
- Gebruikersinzichten vertalen naar jouw aanbod
- Strategie, producten en diensten in een homogeen herkenbaar geheel te brengen
- Het vertalen van jouw innovafe-inspanningen in relevante klantenwaarde”
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4.3 BEANTWOORDEN VAN VRAGEN MET BETREKKING TOT ALGEMENE EN/OF
DESKUNDIGE INFORMATIE
1. Evaluafe opstarten van fjdsinvestering, doestellingen, werkwijze, randvoorwaarden die
gepaard gaan met de uitvoering van deze missie, en daarbij speciﬁeke aandacht geven aan
het evenwicht qua fjdsinvestering in deze missie in vergelijking met de fjdsinvestering die
nodig is om de missie inzake gegevensverzameling en –verspreiding kwaliteitsvol uit te
voeren
2. Nieuw aangegane partnerschappen opnemen: Born in Brussels (samen met Hospichild),
Ligue des Familles, Samen tegen Schooluitval, BRU-STARS
3. Antwoorden op vragen gesteld in het kader van de reeds aangegane partnerschappen en
samenwerkingsverbanden

4.4 PROMOTIE EN COMMUNICATIE
NIEUW
1. Een gedeelde prioriteit maken van de communicafe en promofe van Sociaal Brussel binnen
het team en een speciﬁeke opdracht toegewezen aan een bepaald lid (bepaalde leden) van
het team
2. Promofe bij nieuwe gemeentelijke parfjen die aan de macht zijn/ OCMW’s
3. Toepassing van de SEO-aanbevelingen geformuleerd in de SEO-audit 2018
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4. Promofe via een communicafecampagne gericht op drie grote thema’s en verspreid via
a. een selecfe van social media (Linked In)
b. de nieuwsbrieven van partners
5. Promofe door toe te zien op de naleving van de verplichfng om de bron te vermelden die
voortvloeit uit de verspreidingslicenfe waaronder de gegevens van Sociaal Brussel worden
gedeeld
6. Promofe in geselecteerde hogescholen/universiteiten: een gesprek starten met deze
instanfes om het belang na te gaan om informafe op te nemen over de tools en gegevens
aangeboden door Sociaal Brussel in het kader van bepaalde lessen/studieprogramma’s
7. Het creëren van een reeks (visuele) handleidingen voor de verschillende funcfes en
gebruikstypes van de website van Sociaal Brussel
8. Promofecampagne met advertenfes op de social media

VOORT TE ZETTEN/TE VERSTERKEN
1.
2.
3.
4.

Demonstrafes op maat
Presentafepagina’s van Sociaal Brussel op de sites van onze partners
De metagegevens op de website doorgeven en actualiseren
Communiceren over de evolufes van de gegevens, de structuur van de gegevens, de
nieuwigheden op de site
5. De lopende samenwerkingen tot een goed einde brengen, want elke geslaagde
samenwerking = een eﬃciënte promofe van de dienst Sociaal Brussel

4.5 VERSTERKING EN VERSPREIDING VAN HET OPEN DATABELEID
1. Publicafe en actualisering van verschillende datasets op opendatastore.brussels
2. Een uitwisseling organiseren over de werking van de webdiensten tussen Sociaal Brussel en
het CIBG
3. Toezien op de desbetreﬀende evolufes en de bestaande mogelijkheden en verplichfngen
doorgeven aan de Brusselse overheidsinstanfes
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E. Over de dienst brudoc en
de acaviteitenindicatoren
2018
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Brudoc: bouwen aan nieuwe relevantie
1. Doelstellingen
Brudoc biedt documentatie aan over de context, veranderingen, vraagstellingen, innovaties en
uitdagingen van de Brussels welzijns- en gezondheidssector (en soms ruimer) om het repertorium
social.brussels in perspectief te plaatsen. Deze doelstelling is gestoeld op de structurele band tussen
Brudoc en Sobru (de dienst die instaat voor social.brussels). Deze structurele band wordt weergegeven
in dit schema.
BRUDOC

SOBRU
INTERNE
ACTUALITEIT VOOR
DE DIENST

BRUDOCVERGADERINGEN

INTERNE
ACTUALITEIT VOOR
DE DIENST

SOBRUVERGADERINGEN

INDEXERING

Thema s definiëren,
een boomstructuur
opmaken,
categorieën en
trefwoorden
aanmaken

WIJZIGING EN
ACTUALISERING

Updates

DORT en
ACTUALISERING

ABONNEMENT,
BESTELLING &
CATALOGISERING

De database voeden

CINEDIT

Applicatie PMBCLÉ2WEB/Typos
Consulting

Back Office

Applicatie JULESSELISYS

Site BRUDOC
(onlinebibliotheek)
Typos Consulting

Front Office

Site
SOCIAL.BRUSSELS

PROMOTIE VAN
BRUDOC

Mailchimps, GOOGLE
analytics, Big Data

PROMOTIE VAN
SOBRU

MEMENTO

THEMATIEK en
INDEXERING

MEMENTO

De overeenkomst CMDC-GGC kent hiervoor de volgende opdrachten toe aan Brudoc:
-

documentatie verzamelen

-

de documentatie verspreiden

-

de kwaliteit van de content verzekeren

-

vragen naar informatie beantwoorden

-

de basispromotie verzekeren

-

content ontwikkelen voor informatieportalen op maat.

Elke opdracht is het onderwerp van een titel waaronder de activiteit van Brudoc in 2018 uitvoerig
wordt beschreven.
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2. De opdrachten van Brudoc in 2018
2.1. Documentatie inzamelen
2.1.1. Staat van de collectie

Brudoc is een tweetalige bibliotheek die Nederlandstalige en Franstalige documentatie
verzamelt in de vorm van papieren persartikelen, monografieën en elektronische
documenten.
Voor de periodieke papieren pers: in 2018 beschikken we over 105 actieve
abonnementen. De persartikelen zijn niet altijd toegespitst op Brussel maar zijn interessant
omdat ze problematieken aansnijden die ook voor het Brussels Gewest opgaan. Het betreft
Belgische pers in het Nederlands of het Frans, of Europese pers die vertaald is in deze talen.
We verzamelen referentiemonografieën via de Europese Bibliotheek (The European
Library) en ook monografieën van Brusselse initiatieven of op basis van het criterium dat geldt
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voor de geschreven pers.
Elektronische documenten worden gratis ontsloten voor onze lezers op de site Brudoc.be.
Het betreft enerzijds het elektronisch formaat van de persartikelen waarvoor we van de
uitgevers het recht op publicatie kregen en die gratis mogen gedownload worden van onze
site. Anderzijds inventariseren we ook webpagina’s, video’s en geluidsopnames die op het
internet staan of rechtstreeks geladen worden op de site Brudoc.be.
De periodieke papieren pers en de monografieën kunnen geraadpleegd worden in
onze leeszaal.
Alle documentatie wordt opgenomen in het geïntegreerd systeem voor
bibliotheekbeheer PMB in de vorm van bibliografische beschrijvingen. PMB is vrije software
en opensourcesoftware (https://www.sigb.net/). De beschrijvingen geven de nodige
informatie aan de gebruikers die op Brudoc.be publicaties over hun onderwerp zoeken. PMB
biedt beschrijvingen aan die beantwoorden aan de zoekopdracht van de gebruikers op basis
van de gebruikte trefwoorden, zoals in een zoekmotor.
Heden (06/03/2019) boekt de teller van PMB:
-

gedrukte teksten: 15.136

-

projecties of video’s: 72

-

niet-muzikale geluidsdocumenten: 54

-

tweedimensionale grafische documenten: 6

-

elektronische documenten: 3.304

-

multimediadocumenten (vb: cd): 7

-

driedimensionale voorwerpen, artefacten, … (vb: koffer) : 3
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Figuur 1-Indeling van de documenten per type
In 2018 werd € 4639,51 besteed aan boeken en abonnementen. Hosting en onderhoud van
de site Brudoc.be hebben respectievelijk € 1597.20 en € 834.90 gekost.
Er werken vier personen aan dit project, in totaal iets meer dan 2 VTE.
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Onderhoud van
PMB
12%

Hosting van
Brudoc.be
22%

Bestellingen van
boeken en
abonnementen
66%

Figuur 2-Spreiding van de uitgaven voor de inzameling van documenten

2.1.2. De fysieke documentatie opschonen ten voordele van de elektronische
documentatie
Uit figuren 1 en 2 blijkt dat de gedrukte teksten nog een groot aandeel in ons aanbod en uitgaven
vormen terwijl de bibliotheekbezoeken dalen. Deze vaststelling doet vragen rijzen:
-

Waarom dalen de bezoeken?

-

Horen gedrukte teksten er nog thuis?

-

Hoe kan het publiek (opnieuw) belangstelling krijgen voor onze bibliotheek?

-

Welk publiek?

We zullen de vragen ‘Waarom dalen de bezoeken?’ en ‘Welk publiek?’ beantwoorden wanneer we de
frequentie van onze gebruikers aansnijden in: de documentatie verspreiden. De vraag of gedrukte
teksten nog steeds hun plaats hebben: vandaag des te meer (zie Le Soir van vrijdag 8 februari 2019 p.
20, Les Médias, ‘Pourquoi la bulle des nouveaux médias se fissure lentement’). De daling van de
bezoeken moet gezien worden binnen de context van de digitale informatie die gratis aangeboden
wordt. Maar grondig bestudeerde documentatie blijft vereist voor wie zich wil baseren op
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betrouwbare studies of zijn conclusies wil bevestigen met controleerbare analyses. Wat niet altijd
gemakkelijk is wanneer je je geografisch moet beperken tot Brussel. Het Gewest is een echte
institutionele doolhof waarin de gegevens over de welzijns- en gezondheidssector in perspectief en in
een snel veranderende en complexe context moeten worden geplaatst. Dit beantwoordt aan het doel
van Brudoc zoals eerder beschreven.
In het licht van deze vaststelling kunnnen we de volgende wijzigingen verantwoorden:
-

Een fysieke bibliotheek in stand houden met documentatie die verband houdt met de
Brusselse context en die niet gratis online aangeboden wordt.

-

Omgekeerd bieden we voor de elektronische documentatie die we online kunnen ontsluiten,
geen papieren versie aan.

Het is onze bedoeling te evolueren naar meer elektronische documenten die gratis online staan en een
beperkt aantal bibliografische beschrijvingen voor de papieren documentatie om zo nauwkeurig
mogelijk de queries van de gebruikers te kunnen beantwoorden. Dit heeft de tijdsinvestering voor het
invoeren van de beschrijvingen in 2018 beïnvloed, zoals blijkt uit figuur ‘Minder invoer van
bibliografische beschrijvingen in 2018’.

Minder invoer van bibliografische beschrijvingen
in 2018
Gedrukte teksten
Elektronische documenten
Niet-muzikale geluidsdocumenten
Projecties of video's
0

200
2017

400

600

800

1000

2018

2.2. De documentatie verspreiden
Brudoc verspreidt de documentatie hoofdzakelijk via de site Brudoc.be. De site
visualiseert de bibliografische beschrijvingen die de queries van de gebruikers kunnen
beantwoorden. Alleen de elektronische documenten zijn online raadpleegbaar en dus buiten
de lokalen van de bibliotheek.
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Om alle documentatie en de expertise die werd opgedaan bij de keuze ervan te
valoriseren, moest er tijd genomen worden voor de invoer van de bibliografische
beschrijvingen. We zullen de projecten voor de valorisering van de documentatie en van onze
expertise uitvoerig behandelen onder de titel: de basispromotie verzekeren. In 2018 hebben
we minder tijd uitgetrokken voor de beschrijving van de bibliografieën. De grafiek hierboven
toont de toename van de bibliografische beschrijvingen in 2017 en 2018.
We moesten onze inspanningen heraanwenden omdat Brudoc geconfronteerd werd met een
daling van het aantal aanvragen bij de documentalisten en van de raadpleging in de leeszaal. Dit is het
geval voor alle bibliotheken. Zoals eerder gemeld onder de titel De fysieke documentatie opschonen
ten voordele van de elektronische documentatie, wordt deze daling veroorzaakt door de
kosteloosheid van de digitale informatie: velen hebben het gevoel dat ze gespecialiseerde en relevante
informatie sneller online kunnen vinden. Bijgevolg worden de documentatiecentra minder
geraadpleegd. Daarom, volgens de gegevens afkomstig van Google Analytics, kent Brudoc een
relatieve toename van de raadplegingen op de site Brudoc.be. Figuur 3 vertoont inderdaad een daling
van het totaal aantal gebruikers (-21,20% in 2018) tegenover een stijging van de reguliere gebruikers.

Figuur 3 Aandeel terugkerende gebruikers
in vergelijking met het geheel van
gebruikers

Figuur 4 Vergelijking van het aantal gebruikers, sessies en
paginaweergaven in 2018 in verhouding tot 2019
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Volgens figuur 3 stegen het aantal sessies per gebruiker, het aantal paginaweergaven, het aantal
pagina’s per sessie en de gemiddelde duur van de sessies in 2018. Dit betekent dat:
-

meer personen terugkeerden naar de site in 2018 (14,1% tegenover 12,5% in 2017): Brudoc
heeft dus een trouw publiek dat vaak terugkomt.

-

de bezoekers die terugkeren in 2018 meer pagina’s raadpleegden dan in 2017: stellen de
gebruikers vast dat de content van Brudoc met hun zoekvragen overeenkomt? Dit zou best
kunnen gezien het stijgend aantal paginaweergaven per sessie en de gemiddelde duur van de
sessies. Met andere woorden: telkens wanneer de reguliere gebruiker Brudoc.be gebruikt,
blijft hij lang rondneuzen.

-

aangezien het bouncepercentage met -2,5% afneemt zijn er minder bezoekers die slechts één
pagina openen (en dus minder avonturiers die per toeval op Brudoc.be terechtkomen).

Het heeft er alle schijn van dat we een lezerspubliek dat goed op de hoogte is van de inhoud van
Brudoc.be aan ons binden. Deze tendens willen we nog versterken via projecten zoals een
basispromotie bij een gerichter doelpubliek door middel van de sociale media en het aanbieden van
een leeszaal in de bibliotheek.

Ongeveer twee derde van de surfers raadpleegt de site in het Frans (62%). Een vijfde
consulteert in het Nederlands en meer dan 10% is Engelstalig.

2.3. De kwaliteit van de inhoud verzekeren

We wijzigden 11.989 beschrijvingen (tegenover
12.108) in 2018, of ~ 65%. Deze wijzigingen verbeteren
de kwaliteit van de bibliografische beschrijvingen:
updaten van de hyperlinks, van de categorieën,
toevoegen van samenvattingen, van afbeeldingen van
de kaft of ander afbeeldingen die de inhoud staaft
wanneer er geen afbeelding van de kaft voorhanden is.
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We verwijderden minstens 311 documentbeschrijvingen. Ze worden nu bewaard in de
archieven van de Stad Brussel. Hieraan moet er nog een niet-berekend aantal verwijderde
beschrijvingen van webpagina’s waarvan de hyperlink niet meer werkt, worden toegevoegd.

2.4. Informatievragen beantwoorden
In 2018 kregen we 43 vragen, wat overeenkomt met de helft van de vragen in 2017.
Figuren 5 en 6 tonen respectievelijk de herkomst van deze vragen (hoe komen ze bij ons toe)
en de wijze van communicatie voor de antwoorden. Aangezien onze gebruikers rechtstreeks
naar de bibliotheek (ter plaatse) komen, mogen we ervan uitgaan dat er een publiek voor de
leeszaal is. De vraag naar studiezalen in Brussel stijgt en we overwegen om de
bibliotheekruimte aan te passen voor studenten in het bijzonder 1. Het is ook de bedoeling
een leeszaal aan te bieden die voldoet aan de behoefte van particulieren die zich willen
informeren over een sociale thematiek die hen persoonlijk aangaat.

1

https://brik.be/studeren/studyspaces/
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Informatievragen beantwoorden veronderstelt ook dat we deze studenten en
toekomstige professionals in de welzijns- en gezondheidssector informatie verschaffen over
de voordelen van het instrument Brudoc. Deze communicatiecampagne werd opgestart met
het IESSID (Institut d'enseignement supérieur social de l'information et de la documentation).
We willen deze campagne ook uitbreiden naar andere scholen voor een uiteenzetting van het
instrument Brudoc bij de aanvang van het schooljaar.
We denken er ook aan om een infopagina ‘Veelgestelde vragen’ aan te bieden die online
de schema’s overneemt met uitleg over hoe je de beste antwoorden op een query in
Brudoc.be bekomt of hoe je het bezoek ter plaatse kan voorbereiden.

Figuur 5 Herkomst van de vraag

Figuur 6 Wijze van communicatie van de informatie
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Figuur 7 Benodigde tijd om de vragen te beantwoorden

2.5. De basispromotie verzekeren
Zoals aan bod kwam in het deel ‘De documentatie verspreiden’ willen we de documentatie

verspreiden naar een gerichtere doelgroep om de hele documentatie en de expertise te
valoriseren. Zoals gezegd werd er tijd uitgetrokken voor de invoer van de beschrijvingen en
voor een aantal projecten in verband met de sociale media:
-

Brudoc N(i)e(u)ws en RSS-feed : in het raam van de GDPR schrapten we alle abonnees
die geen uitdrukkelijke toestemming gaven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. We
vielen terug op minder dan 30 inschrijvingen maar op 27 februari 2019 tellen we 72
Franstalige en 19 Nederlandstalige abonnees. Hun themakeuze is afgetekender dan
vroeger. Ze ontvangen de nieuwsbrieven tussen 10 en 12 keer per jaar. Dit zijn de 18
thema’s die volledig in het Frans en het Nederlands geconfigureerd zijn en waarop men
zich kan abonneren:
o Asiel, migratie en samenleven
o Bijzondere jeugdzorg
o Daderhulp
o Fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid en gezondheidspromotie
o Gelijkheid en diversiteit
o Gezin
o Handicap
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o Huisvesting
o Hulp aan kansarmen
o Jonge kinderen (0-3 jaar)
o Kinderen en jongeren (3-18 jaar)
o Openbare en private sociale hulpverlening
o Ouderen
o Pediatrie en communicatie (Hospichild)
o Seksuele geaardheid en genderidentiteit (LGBTQIA)
o Socioprofessionele inschakeling, opleiding, tewerkstelling, werkloosheid
o Thuislozen
o Vrouwen
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Figuur 8 Schermafdruk van een deel van de nieuwsbrief verstuurd op 04 maart 2019
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Figure 9 Une newsletter spécifique a été créée à l'occasion de la journée d'étude "Se Soigner dans la ville". Elle contenait un
lien vers une documentation sélectionnée pour alimenter la réflexion sur le sujet.

-

Google My Business: op dit sociale medium wordt de identiteit van Brudoc aan een
CMDC-account en een Brudoc-account gelinkt. Met deze accounts kunnen op Google
rechts de zoekresultaten getoond worden. Ze verhogen onze zichtbaarheid op het web
waardoor ook de bezoeken aan de beide sites (cmdc-cdcs.be en Brudoc.be) toenemen.
Dit zijn de statistieken voor Brudoc.be:
o totaal aantal zoekopdrachten: aantal keren dat de gebruikers deze fiche
hebben gevonden via Google of Google Maps: 4723
o rechtstreekse zoekopdrachten: aantal keren dat de gebruikers deze fiche
gevonden hebben via een zoekopdracht op de naam of op het adres van de
instelling in Google of Google Maps: 983
o toevallige vondst: aantal keren dat de gebruikers deze fiche hebben gevonden
via het zoeken van een categorie, een product of een dienst in Google of
Google Maps: 3740
o totaal aantal paginaweergaves: aantal keren dat deze fiche geraadpleegd werd
in Google of Google Maps: 6854
o paginaweergaves in de zoekopdracht: aantal keren dat de gebruikers een actie
hebben ondernomen in Google of Google Maps vanaf deze fiche: 3638
o totaal aantal acties: aantal keren dat de surfers de website hebben bezocht
vanaf deze fiche: 44
o aanvragen routebeschrijving: aantal keren dat de surfers de routebeschrijving
hebben opgevraagd vanaf deze fiche: 15
o telefoonoproepen: aantal keren dat de surfers de instelling hebben gebeld
vanaf deze fiche: 3
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o We begonnen posts aan te maken op 19 april 2018, een in het Frans en een in
het Nederlands. We schreven er 34. Voor elke post waren er tussen 20 en 50
paginaweergaves. Ze valoriseren relevante documentatie in het licht van de
actualiteit.

Figuur 10 Post van 31 oktober 2018 op Google My Business die verwijst naar een beschrijving in Brudoc via de knop ‘Meer
informatie’

-

PearlTrees: je kan verzamelingen aanleggen van thema’s of sectoren die zelf ook
subverzamelingen of ‘parels’ bevatten die rechtstreeks verwijzen naar webpagina’s,
afbeeldingen met bijschriften en artikelen. Een parel kan ook een aantekening of ingevoerd
bestand zijn. Via dit sociale medium probeert Brudoc in interactie te treden met een
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gemeenschap die niet beroepshalve betrokken is bij de sectoren die we vulgariseren maar die
er persoonlijke belangstelling voor heeft.

-

Framasphère: alternatief sociaal medium waarvan de inhoud naar andere sociale media mag
worden gepubliceerd. Je vindt er een alternatief publiek dat zich sterk interesseert voor de
huidige sociale problematieken. De gesprekken die wij er voeren hebben dezelfde bedoeling
als de posts op Google My Business: valoriseren van relevante documentatie in het licht van
de actualiteit waarvoor deze doelgroep belangstelling heeft.

-

Inoreader: dit is een feedreader voor automatische informatie over onderwerpen die we
interessant vinden. Deze feeds kunnen naar eender welk sociaal medium geëxporteerd
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worden, incluis de sociale media die we al ter sprake brachten. De feeds kunnen ook worden
gebruikt om beschrijvingen in PMB in te voeren.

Figuur 11 Artikelenselectie uit CMDC-CDCS op Inoreader

-

Yumpuu: publiceert gratis magazines, met enkele betalende functionaliteiten. We hebben er
een archief met publicaties van het CMDC aangelegd die in bepaalde omstandigheden
geraadpleegd kunnen worden. Deze oude publicaties kunnen nu al online gelezen worden op
https://www.yumpu.com/user/brudoc.cdcscmdc en bevatten links naar de huidige sites van
het CMDC.
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-

LinkedIn & Twitter zijn de twee volgende media waarop we ons zullen wagen: ze worden erg
veel gebruikt en zijn bekender, de professionele netwerken worden er beter gedefinieerd en
zijn dus gerichter.

2.6. Content ontwikkelen voor de informatieportalen op maat

Brudoc ontwikkelt content voor informatieportalen op maat zoals bijvoorbeeld Infor-Mêle,
dat ontstaan is uit een partnerschap met het portaal Hospichild.be. Het voorbeeld van Infor-Mêle
kan als basis dienen voor andere ontwikkelingen. We overwegen dit soort van ontwikkelingen
om het partnerschap met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn enerzijds en met
Iriscare anderzijds te versterken. Momenteel is het verst gevorderderde project het
informatieportaal verbonden aan RBDSanté waarvan we lid zijn. Dit portaal zal als unieke
toegangspoort voor de vragen van de gebruikers fungeren.
Een ander project inzake ontwikkeling van content, dit keer intern, moet overwogen
worden. Dit houdt in dat de band tussen Brudoc en de dienst Sobru, gematerialiseerd wordt.
Momenteel wordt de band tussen beide diensten slechts verzekerd door een link die met
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de zoekopdrachten op Social.Brussels (zie figuur verder) gepaard gaat. Maar zoals reeds
gezegd komen de thematieken in Brudoc uit SoBru en werd de structurele band eerder in
een schema voorgesteld. Door de link tussen de twee diensten te versterken zouden de
surfers die Social.Brussels raadplegen tegelijkertijd ook de bijbehorende documentatie te
zien krijgen. We denken na hoe we dit idee dat meer inhoudt dan de knop die hieronder
wordt afgebeeld, kunnen bewerkstelligen.

3. In 2019
Hier volgt een beknopte lijst van de doelstellingen van Brudoc in 2019:
-

het aanbod aan papieren publicaties verminderen wanneer een gratis elektronische versie
beschikbaar is op Brudoc.be

-

het onlineaanbod verhogen en variëren

-

de Brusselse identiteit van het aanbod versterken

-

verspreiden bij een doelgroep, die we aan ons binden door middel van:
o

een leesplek voor (toekomstige) professionelen, studenten en particulieren, met:


abonnement om handboeken te reserveren



verzending per post van afgedrukte of gescande fragmenten voor de vaste
bezoekers van onze lokalen
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-

2

o

inschrijving als studeerplek voor de Nederlandstalige studenten2

o

cursus over het instrument Brudoc in de sociale scholen

o

configuratie van de site in Infopages waaronder een FAQ

o

gebruik van sociale media

de ontwikkeling van het portaal van RBDSanté afronden.

https://brik.be/studeren/studyspaces/
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F. Krachtlijnen
2019-2024
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Insftufoneel
•

De versterking van het wenelijk kader van het CMDC-CDCS op de polifeke agenda
plaatsen

•

Het versterken en valoriseren van de erkenning van het CMDC-CDCS als
wetenschappelijke instelling door de federale ministerraad

•

Het intellectueel erfgoed van het CMDC-CDCS beschermen

•

Op opfmale wijze de bestuursovergang begeleiden

Partners/Gebruikers
•

Promofe van de tools van het CMDC-CDCS bij nieuwe gemeentelijke en regionale
overheden, universiteiten en hogescholen

•

Creëren van (visuele) handleidingen met het oog op een opfmaal gebruik van de
plaworms van het CMDC-CDCS

•

Versterking en verspreiding van het open databeleid

•

Opnieuw preciseren van ons samenwerkingsbeleid dat voortvloeit uit arfkel 1 §1
punt 7 van de basisopdrachten

Intern
•

Analyse van de eﬃciënfe van de processen en Beheerplan Informafca

•

Nieuwe aanwervingen (vervanging van 1 VTE en aanwerving van een ½ VTE + nog ½
VTE indien akkoord over het project ‘Born in Brussels’)

•

Ontwikkelingsplan en geactualiseerde doelstellingen voor de 3 diensten (2 x 2 jaar):
Sociaal Brussel, Brudoc en Hospichild

Innovafe
•

Heropening van de dienst ‘Ondersteuning welzijns- en gezondheidsbeleid’

•

Opmaak van het nieuwe opleidingsplan 2020-2023
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