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De gezondheidstoestand van een persoon houdt ver-
band met de omstandigheden waarin hij of zij opgroeit, 
een opleiding volgt, werkt, ouder wordt, enz. Het is het 
resultaat van complexe interacties tussen verschillen-
de persoonlijke, sociale, economische en ecologische 
factoren, die “gezondheidsdeterminanten” worden 
genoemd. Onderzoek op het gebied van de volksge-
zondheid heeft aangetoond dat sociale determinanten 
aanzienlijk meer invloed hebben op de gezondheid 
van de bevolking dan biologische determinanten. Om 
de gezondheidstoestand van de bevolking positief te 
beïnvloeden, moet dus worden ingegrepen op één of 
meer van deze sociale determinanten.

Sinds 2019 werd een nieuwe opdracht toevertrouwd 
aan de sociale coördinaties van de OCMW’s: een soci-
aal en gezondheidsplan opstellen op basis van een di-
agnose van de middelen en behoeften van hun grond-
gebied. Voor de uitvoering van deze opdracht hebben 
5 gemeenten (waarvan Evere geen deel uitmaakt) aan-

zienlijke regionale middelen gekregen in het kader van 
de “Lokale Sociale Gezondheidscontracten” (LSGC). 

Ondanks het gebrek aan specifieke middelen voor een 
dergelijke diagnose, en dankzij een uitzonderlijke sub-
sidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie (GGC) ter bestrijding van de sociale gevolgen 
van de Covid-19-crisis, wilde het OCMW van van Evere 
toch de oefening maken. Het doel is de grondslagen te 
leggen voor een gemeenschappelijke visie en een echt 
sociaal en gezondheidsbeleid voor zijn grondgebied, in 
samenwerking met de bevolking, het verenigingswezen 
en de gemeentelijke overheden.

Deze diagnose zal als uitgangspunt dienen voor 
het toekomstige sociaal en gezondheidsplan 
van Evere. Het doel? Projecten creëren die de le-
venskwaliteit op billijke wijze verbeteren om, 
op termijn, de sociale ongelijkheden op gezondheids-
vlak te verminderen.

Hoe slechter de sociaaleconomische situatie van een persoon, hoe 

groter de kans op slechte gezondheidsresultaten.

De context
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 Een kwantitatieve diagnose per wijk

Het doel: het verzamelen van de belangrijkste indica-
toren van de sociale en gezondheidssituatie in Evere. 
Deze cijfers hebben het mogelijk gemaakt om Evere 
te situeren binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG) en vervolgens dieper in te gaan op de 4 woonwij-
ken van de gemeente: Vrede, Conscience, Leopold III en 
Paduwa.

Beperkingen: bepaalde statistieken bestaan voor het 
BHG maar niet voor de gemeente of haar wijken, een 
reeks cijfers is te oud om nog geldig te zijn, en andere 
cijfers waren niet beschikbaar (of toegankelijk) op het 
ogenblik van de diagnose en lieten niet alle gewenste 
analyses of conclusies toe. Deze cijfers zullen echter een 
vergelijking in de tijd mogelijk maken in een latere diag-
nose. Aangezien de belangrijkste bron van statistieken 
de Wijkmonitoring is, zijn de geanalyseerde gegevens 
niet altijd de meest recente gegevens.

    Een algemene kwalitatieve diagnose

Het doel: de bevolking gaan ontmoeten om de behoef-
ten vast te stellen en te bepalen welke problemen moe-
ten worden aangepakt. In deze fase werden 32 mensen 
(19 beroepsmensen, 3 verkozenen en 10 inwoners) ge-
vraagd om hun mening te geven over de levenskwaliteit 
in Evere op basis van de in de vorige fase verzamelde 
statistieken.

De Covid-19 crisis rechtvaardigt de kleine omvang van 
de steekproef en de afwezigheid van bepaalde doel-
groepen onder de respondenten (medisch personeel, 
mensen zonder e-mailadres of telefoon). Niettemin kon-
den we op die manier 5 thema’s identificeren die een 
duidelijke impact hebben op de levenskwaliteit van de 
inwoners van Evere: mobiliteit, openbare ruimte, sociaal 
en gezondheidsaanbod, huisvesting en communicatie. 

 

  Een uitgebreide kwalitatieve diagnose

Het doel is bepaalde kwesties te onderzoeken en mo-
gelijke oplossingen te vinden die zijn aangepast aan de 
behoeften van prioritaire doelgroepen.

Drie doelgroepen - jongeren, gezinnen met kinderen en 
senioren - werden rechtstreeks of via de professionals 
die hen ondersteunen, geïnterviewd. De vragen hadden 
betrekking op de in fase 2 geselecteerde thema's, met 
uitzondering van huisvesting, waarvoor in 2022 een spe-
cifieke diagnose zal worden gesteld.

Ook hier had de gezondheidscrisis met Covid-19 ge-
volgen voor de methodologie: zo moesten bepaalde 
groepsactiviteiten worden vervangen door schriftelijke 
vragenlijsten, waardoor de rijkdom van de interacties en 
de resultaten werd beperkt.

De sociale en gezondheidsdiagnose van Evere werd uitgevoerd in 2021 met de methodologische steun  

van de Brusselse vzw SaCoPar en is in 3 hoofdfasen opgebouwd:

1 2 3

De gedetailleerde voorstelling van de aanpak, de gegevens, grafieken en statistische bronnen, alsmede de documenten die zijn gebruikt om de twee 
fasen van het kwalitatieve onderzoek uit te voeren, zijn beschikbaar in het volledige verslag op www.ocmwevere.brussels/diagnose2022

Een diagnose in drie stappen

In totaal werden 125 mensen, waaronder 76 bewoners, bevraagd tijdens de twee kwalitatieve fasen van de diagnose. 
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Met 42.656 inwoners en een bevolkingsgroei van 1,93% in 5 jaar 
tijd, is Evere de Brusselse gemeente met de snelst groeiende 
bevolking. 

De bevolking van Evere is sinds 2004 steeds armer geworden. Het 
gemiddelde inkomen per inwoner daalde tot onder het regionale 
gemiddelde in 2012 en was er bijna 900 euro per jaar lager in 2018 
(13.758 euro). Tegelijkertijd is het percentage ontvangers (5,9%) 
van het leefloon (LL) en equivalent leefloon (ELL) zodanig gestegen 
dat het boven het gemiddelde van het BHG (5,5%) ligt.

Het aandeel vrouwen (54,23%) en jongeren (11,56%) onder de  
werkzoekenden is in Evere hoger dan in het BHG.

Er is een gebrek aan recente statistieken om het huisvestingsvraag-
stuk objectief te analyseren. Het is echter interessant om op te mer-
ken dat de gemiddelde maandelijkse huur in Evere (€ 752/maand) 
lager is dan die van het Gewest en dat de gemeente 12,34 sociale 
woningen per 100 huishoudens  telt (een veel hoger aandeel dan 
het gemiddelde van het BHG).

Evere heeft veel groene ruimten: ongeveer 95% van de bevolking 
woont in de buurt van openbaar toegankelijke groene ruimten, de 
gemeente ligt ruim boven het gemiddelde van het BHG voor deze 
indicator.

Wat de mobiliteit betreft, is de gemeente Evere zeer goed bedeeld: 
met ongeveer 96% van de bevolking die in de buurt van het open-
baar vervoer woont, ligt de gemeente iets boven het regionale ge-
middelde voor deze indicator.

Evere is een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 
Deze gemeente van 5 km² ligt in het noordoosten van het BHG (“tweede ring”) 
en grenst aan 3 Brusselse gemeenten: Schaarbeek in het westen, Brussel-Stad 
(Haren) in het noorden en Sint-Lambrechts-Woluwe in het zuiden. In het oosten ligt 
de Vlaamse gemeente Zaventem.

De gezondheidsindicatoren zijn in Evere over het algemeen slech-
ter dan het gemiddelde voor het BHG: sterftecijfer (1013,8 per 
100.000 inwoners), prevalentie van diabetes (6,3%), gebruik van 
antidepressiva (12,5%).

De kwantitatieve analyse wijst op de over het algemeen  
minder gunstige sociaal-economische situatie van Evere in vergelijking met 

andere gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Evere : kerncijfers
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Een gemeente in tweeën gesplitst
Evere wordt, door de bewoners, professionals en ver-
kozenen gezien als een gemeente die in tweeën is ge-
splitst.

De wijken Vrede en Conscience, die boven de Leopold 
III-laan liggen, vormen als het ware samen één wijk. De 
problemen die tijdens de interviews aan het licht kwa-
men, waren in grote lijnen dezelfde voor beide wijken, 
met als opmerkelijke uitzondering het gebrek aan groene 
ruimten in de wijk Conscience. De so ciaal-economische 
kenmerken uit de kwantitatieve analyse bevestigen deze 
indruk:

 � In Laag-Evere (wijken in het noorden) groeit de be-
volking langzamer. De bevolking woont er dichter op 
elkaar en is jonger en armer. De werkloosheid is ho-
ger dan in de rest van de gemeente en de gebouwen 
worden als oud en in slechte staat beschreven.

 � In Hoog-Evere (wijken in het zuiden) is het aandeel 
volwassenen en senioren hoger. Het aandeel jonge-
ren en vrouwen onder de werkzoekenden in de wijk 
Leopold III ligt ver boven de gemiddelden voor 
Evere en Brussel. Gezien de aanzienlijke toename 
van het aantal gebouwen in het laatste decennium, 
is het gebouwenbestand recenter.

Wat de gezondheidsindicatoren betreft, zijn de ver-
schillen tussen de wijken minder uitgesproken.

Er kan echter worden opgemerkt dat:

 � het aandeel van de bevolking van de wijk Conscience 
dat gebruik maakt van de gezondheidsdiensten, het 
laagste is van de hele gemeente.

 � Bovendien lijdt 6,5% van de vrouwen en 7,0% van 
de mannen die in de wijk Leopold III wonen aan di-
abetes: het betreft de hoogste prevalentie van de 
gemeente. 

 � 14,7% van de mensen in de wijk Paduwa gebruikt 
antidepressiva en bijna driekwart van hen gebruikt 
deze medicatie langdurig: beide percentages zijn de 
hoogste van Evere.

Tot slot dient nog een uitzondering op deze in-
formele verdeling te worden vermeld: de socia-
le woonwijk “Germinal”. Deze wijk is zeer geslo-
ten. Bovendien wordt de wijk begrensd door twee 
“stedelijke snelwegen” (de Leopold III-laan ener-
zijds en de Jules Bordetlaan anderzijds) en door de 
volledig ommuurde Brusselse begraafplaats.

Uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyses komen duidelijke verschillen  
naar voren tussen de wijken in het noorden (“Laag-Evere”) en de wijken in het zuiden (“Hoog-Evere”)  

van de gemeente evenals de isolatie van de sociale woonwijk Germinal. 
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Laag-Evere Wijk Vrede

95% van de bevolking van de wijk Vrede woont in de buurt van een halte 
van het openbaar vervoer. Er zijn weinig fietspaden in de wijk maar de 
Groene Wandeling loopt door de wijk en biedt een handige route voor 
fietsers.

De wijk Vrede (1,2 km²) is de meest noordelijke wijk van Evere. De wijk wordt in het 
noorden begrensd door het NMBS-opleidingsgebied (wijk Industrie- Noord), in het oos-
ten door de Houtweg (grens met Haren), in het zuiden door de Haachtsesteenweg en in 
het westen door de Lindestraat en de Walkiersstraat (grens met Schaarbeek).

De wijk Vrede is de groenste wijk van de gemeente (25 hectare). De be-
langrijkste groene ruimten in de wijk Vrede zijn het natuurreservaat Moe-
raske, het Sint-Vincentiuspark, het Goede Herderpark en het Doolegt Park. In 2018, bedroeg de gemiddelde huurprijs voor een woning in de wijk Vre-

de 736 euro per mand, wat iets lager is dan het gemeentelijk gemiddelde. 
Deze wijk telt 6,9 sociale woningen per 100 huishoudens. 

De prevalentie van vrouwen met diabetes in de wijk Vrede (6,6%) is de 
hoogste van Evere. 11,4% van de inwoners gebruikt antidepressiva (70% 
van hen gebruikt langdurig antidepressiva). Deze percentages zijn het 
laagst in Evere.

Het werkloosheidscijfer van de wijk Vrede (18,87 %) is het hoogste van 
Evere. 15% van de kinderen in deze wijk leeft in een huishouden waar 
niemand een baan heeft.

Het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner bedraagt € 12.857 per 
jaar: dat is het laagste cijfer in de gemeente, op gelijke voet met de wijk 
Conscience. Dit betekent een verschil van meer dan 900 euro in vergelij-
king met het inkomen van de bewoners van de wijk Paduwa.

De wijk Vrede telt  12.828 inwoners, het hoogste aantal in Evere. De be-
volkingsdichtheid is hoog en de bevolking groeit er relatief langzaam in 
vergelijking met andere wijken. 
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Laag-Evere Wijk Conscience

De wijk Conscience is het best bediend in Evere: 98% van de bevolking 
woont in de buurt van een halte van het openbaar vervoer. Er zijn weinig 
fietspaden in de wijk, maar de Groene Wandeling loopt door de wijk en 
biedt een handige route voor fietsers.

De wijk Conscience (0,492 km²) is de kleinste woonwijk van Evere. De wijk wordt in 
het noorden begrensd door de Haachtsesteenweg, in het westen door de Lindestraat 
(grens met Schaarbeek) en in het zuidoosten door de spoorlijn die door Evere loopt.

De wijk Conscience is de wijk van Evere met de kleinste oppervlakte aan 
groene ruimten voor zijn bevolking. Slechts 83% van de bewoners woont 
in de buurt van een toegankelijke groene ruimte.In 2018 bedroeg de gemiddelde huurprijs voor een woning in de wijk  

Conscience 692 euro per maand. Dit was de wijk met de meest betaalba-
re gemiddelde maandelijkse huur in Evere, meer dan 200 euro lager dan 
de wijk Leopold III. Er is geen sociale huisvesting in deze wijk.

De prevalentie van diabetici in de wijk Conscience (6,1%) is de laagste in 
Evere. De bevolking van deze wijk maakt het minst gebruik van gezond-
heidsdiensten (huisartsen, specialisten, tandartsen).

Het werkloosheidscijfer in de wijk Conscience (18,25%) ligt hoger dan het 
gemiddelde van Evere en zeer dicht bij dat van de wijk Vrede. 14% van 
de kinderen in deze wijk leeft in een huishouden waar niemand een baan 
heeft.

Het gemiddeld belastbaar inkomen per hoofd van de bevolking  bedraagt 
12.857 euro per jaar: Het is het laagste cijfer van de gemeente, gelijk met 
de wijk Vrede. Dit betekent een verschil van meer dan 900 euro in verge-
lijking met het inkomen van de bewoners van de wijk Paduwa.

De wijk Conscience telt 8.616 inwoners en is de minst bevolkte wijk 
van Evere. De bevolking groeit gestaag, maar minder snel dan die van 
Hoog-Evere. Met 17.519 inwoners/km² heeft deze wijk de hoogste bevol-
kingsdichtheid van de gemeente. 
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Hoog-Evere Wijk Leopold III

97% van de bevolking van de wijk Leopold III woont in de buurt van een 
halte van het openbaar vervoer. Er zijn fietspaden langs de hoofdwegen. 
De wijk wordt ook doorkruist door de Groene Wandeling, die een gemak-
kelijke route voor fietsers biedt.

De wijk Leopold III (1,2 km²) ligt tussen de wijken Conscience en Paduwa. Hij wordt in 
het noorden begrensd door de spoorweg, in het oosten door de Jules Bordetlaan en 
het kerkhof van Brussel, in het zuiden door de Henry Dunantlaan en in het westen door 
een deel van de Genèvestraat en het verlengde ervan tot aan de spoorweg (grens met 
Schaarbeek).

De wijk Leopold III biedt zijn bewoners 14 hectare aan groene ruimten, 
voornamelijk de tuinen rond het Sportcomplex en het 11 Novemberpark. 
95 % van de bevolking woont er in de buurt van een toegankelijke groene 
ruimte. 

In 2018 was de gemiddelde huurprijs voor een woning in de wijk Leo-
pold III veruit de hoogste van de gemeente: 928 euro per maand. Er zijn 
19,41 sociale woningen per 100 huishoudens in de wijk.

De prevalentie van diabetici (6,7%), het percentage inwoners dat antide-
pressiva slikt (13%, waarvan 73,5% langdurig) en de frequentie van het 
inroepen van gezondheidsdiensten (huisartsen, specialisten, tandartsen) 
zijn het hoogst van Evere.

Het werkloosheidspercentage in de wijk Leopold III (15,86%) is het laag-
ste van Evere. Anderzijds heeft de buurt het hoogste percentage kinderen 
dat leeft in een huishouden waar niemand werkt (18,67%).

Het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner bedraagt 13.486 euro 
per jaar. Het is het op één na hoogste cijfer in de gemeente, net onder dat 
van de inwoners van de wijk Paduwa.

De wijk Leopold III telt 9.350 inwoners. Het is het dunst bevolkte gebied 
van Evere, maar de bevolking neemt er snel toe omdat het groeipercen-
tage er iets hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde.
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Hoog-Evere Wijk Paduwa

96% van de bevolking van de wijk Paduwa woont in de buurt van een hal-
te van het openbaar vervoer. Er bevinden zich fietspaden langs de hoofd-
wegen in de wijk. De wijk wordt ook doorkruist door de Groene Wande-
ling, die een gemakkelijke route voor fietsers biedt.

De wijk Paduwa (1,16 km²) is de meest zuidelijke wijk van Evere. Deze wijk wordt in het 
noorden begrensd door de Henri Dunantlaan en de ondergrens van het Kerkhof van 
Brussel, in het oosten door de grens met Zaventem, in het zuiden door de autosnel-
weg E40 (grens met Sint-Lambrechts-Woluwe) en tot slot in het westen door de Genè-
vestraat en een fictieve parallel aan de Jacques Georginlaan (grens met Schaarbeek).

De wijk Paduwa beschikt over 7 hectaren aan openbaar toegankelijke 
groene ruimten. 95% van de bevolking woont in de buurt van een van 
deze gebieden. De grootste groene ruimte in de wijk is het Nelson Man-
delapark. 

In 2018 bedroeg de gemiddelde huurprijs voor woningen in de wijk Pa-
duwa 795 euro per maand, iets meer dan het gemeentelijk gemiddelde. 
Deze wijk heeft het hoogste aandeel sociale woningen: 21,7 sociale wo-
ningen per 100 huishoudens.

6,2% van de vrouwen en 7,0% van de mannen in deze wijk heeft diabe-
tes. Dit verschil tussen de seksen is het grootste verschil dat in Evere werd 
waargenomen. 14,7% van de inwoners neemt antidepressiva (73,8% 
langdurig). Deze percentages zijn de hoogste van Evere.

Het werkloosheidscijfer in de wijk Paduwa (16,17%) is lager dan het ge-
middelde van Evere. 16,49% van de kinderen in deze wijk leeft in een huis-
houden waar niemand een baan heeft.

Het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner in de wijk Paduwa be-
draagt 13.779 euro per jaar. Dit is de hoogste waarde in de gemeente.

De wijk Paduwa heeft 11.571 inwoners. De bevolkingsdichtheid valt onge-
veer binnen de gemiddelde waarden van Evere, maar de bevolking groeit 
er het snelst.



Indicatoren Brussel Evere Vrede Conscience Leopold III Paduwa

Demografie
Totale bevolking (2020) 1.218.255 42.656 12.828 8.616 9.350 11.571

Gemiddelde jaarlijkse groei (2014-2019) 0,76 1,93 0,73 1,39 2,17 3,4

Bevolkingsdichtheid 2020 (inw./km²) 7.500,65 8.317,28 10.656,74 17.518,92 7.580,88 10.012,7

Inkomsten
Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner 2015 ( €) 13.831 13.279 12.857 12.857 13.486 13.779

Populatie (E)LL.-begunstigden (2018) 5,5% 5,9% / / / /

Arbeidsmarkt

Werkloosheidsaandeel 18,65% 17,94% 18,87% 18,25% 15,86% 16,17%

Aandeel van jongeren in het totale aantal werkzoekenden (2019) 9,63% 11,09% 10,51% 8,67% 8,72% 11,98%

Aandeel van vrouwen onder de werkzoekenden (2019) 48,20% 55,12% 51,09% 54,66% 62,80% 55,00%

Minderjarigen die leven in een huishouden zonder inkomen uit arbeid 
(2016) 16,16% 15,81% 15,05% 14,02% 18,67% 16,49%

Huisvesting
Aantal sociale woningen per 100 huishoudens (2019) 7,22 12,34 6,9 0 19,45 21,7

Gemiddelde maandelijkse huur per woning (€) (2018) 749 752 736 692 928 794

Gezondheid

Huisartsen per 1.000 inwoners (2017) 1,23 0,96 0,96 0,97 0,61 1,23

Percentage van de bevolking dat contact had met een huisarts (2018) 66,0% 73,0% 74,0% 72,0% 75,0% 75,0%

Percentage van de bevolking dat contact had met een gespecialiseer-
de arts (2018) 61,0% 62,3% 61,9% 60,7% 65,2% 64,0%

Percentage van de bevolking dat een tandarts bezocht (2018) 49,2% 48,9% 48,6% 47,5% 50,3% 50,1%

Bruto sterftecijfer per 100.000 inwoners (2017) 736,0 1.013,8 / / / /

Mannen 715,8 887,8 / / / /

Vrouwen 754,9 1.125,8 / / / /

Sterftecijfer per 100.000 inwoners, gestandaardiseerd naar leeftijd 
(2017) 942,2 1.065,4 / / / /

Mannen 1.219,3 1.260,6 / / / /

Vrouwen 761,9 929 / / / /

Prevalentie van diabetes per 1.000 inwoners (2018) 57 63 62 61 67 66

Mannen 59 64 64 61 70 70

Vrouwen 55 61 66 61 65 62

Geestelijke  
gezondheid

Percentage gebruikers van antidepressiva (2018) 10,7% 12,5% 11,4% 11,7% 13,0% 14,7%

Waarvan langdurige consumenten 67,7% 72,2% 70,0% 73,1% 73,5% 73,8%

Infrastructuur

Percentage van de bevolking dat dicht bij een halte van het openbaar 
vervoer woont 94,62% 95,96% 94,66% 97,78% 97,10% 95,61%

Percentage van de bevolking dat in de buurt van een openbaar toe-
gankelijk groene ruimte woont 81,75% 95,32% 100% 83,42% 94,84% 99,92%
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Sterftecijfer per 100.000 inwoners, gestandaardiseerd naar leeftijd 
(2017) 942,2 1.065,4 / / / /

Mannen 1.219,3 1.260,6 / / / /

Vrouwen 761,9 929 / / / /

Prevalentie van diabetes per 1.000 inwoners (2018) 57 63 62 61 67 66

Mannen 59 64 64 61 70 70

Vrouwen 55 61 66 61 65 62

Geestelijke  
gezondheid

Percentage gebruikers van antidepressiva (2018) 10,7% 12,5% 11,4% 11,7% 13,0% 14,7%

Waarvan langdurige consumenten 67,7% 72,2% 70,0% 73,1% 73,5% 73,8%

Infrastructuur

Percentage van de bevolking dat dicht bij een halte van het openbaar 
vervoer woont 94,62% 95,96% 94,66% 97,78% 97,10% 95,61%

Percentage van de bevolking dat in de buurt van een openbaar toe-
gankelijk groene ruimte woont 81,75% 95,32% 100% 83,42% 94,84% 99,92%
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Medisch aanbod
“Er is een probleem met de huisartsen. Er zijn er niet genoeg en de 
huisartsen die er zijn, hebben geen plaats voor nieuwe patiënten. 
Mijn huisarts gaat binnenkort met pensioen en ik kan geen nieuwe dokter 
vinden. Vooral omdat ik een dokter nodig heb die geconventioneerd is. ”

Inwoner, 58 jaar oud

Het aantal huisartsen in Evere (0,96 per dui-
zend inwoners) ligt ver onder het regionale ge-
middelde en zeer dicht bij de schaarstedrem-
pel. 

Dit was reeds het geval vóór de Covid-19-crisis, die 
de behoefte aan huisartsen nog verder heeft doen 
toenemen. In Evere nadert de overgrote meerder-
heid van bevolking de pensioengerechtigde leeftijd 
(minder dan één procent van de bevolking was in 
2017 jonger dan 55 jaar). De situatie zal de komende 
jaren dus waarschijnlijk snel verslechteren. Bewo-
ners - vooral senioren - en de beroepsbeoefenaren 
zelf maken zich zorgen over het feit dat er geen huis-
artsen beschikbaar zijn om nieuwe patiënten aan te 
nemen, vooral in Laag-Evere en de wijk Leopold III.

Er zijn 4 medische centra in de gemeente. Drie van 

hen werken met een forfait en één werkt met een 
vergoeding per verleende dienst. Het gaat hoofdza-
kelijk om groeperingen van particuliere artsen; de 
gemeente beschikt niet over medische centra die 
door een overheidsinstantie worden beheerd.

Er is één centrum voor geestelijke gezondheidszorg 
in Evere, het Sas, dat zorg biedt aan kinderen, ado-
lescenten en volwassenen. Er worden psychologi-
sche consulten georganiseerd in het Centrum voor 
Gezinsplanning in Evere, alsmede in twee medische 
centra. De beroepsbeoefenaren wijzen op het ge-
brek aan beschikbare plaatsen voor de behandeling 
van geestelijke gezondheidsproblemen, in een tijd 
waarin de crisis van Covid-19 de behoefte aan psy-
chologische steun heeft doen toenemen, vooral in 
het licht van eenzaamheid en isolement.

Voorstellen van de respondenten

 � Oprichting van een huisartsenwachtpost en medi-
sche huizen of geconventioneerde medische centra.

 � In de geestelijke gezondheidszorg, het aanbod van 
eerstelijnsdiensten vergroten en mobiele teams op-
zetten.

 � Een gemeentelijke telefoonlijn oprichten om de be-
woners uit hun isolement te halen

Pistes voor het sociaal en gezondheidsplan 
van het OCMW

 � Nieuwe huisartsen en medische en gezondheidscen-
tra aanmoedigen zich in Evere te vestigen, met in-
begrip van ook een aanbod voor geestelijke gezond-
heidszorg - prioritair in de wijk Leopold III.

 � De noodzaak van preventie en gezondheidsbevorde-
ring onderzoeken.

 � De behoefte is aan gespecialiseerde gezondheids-
diensten (kinesitherapie, mondverzorging, enz.) ver-
duidelijken.



13

Huisvesting
 “Ik heb lang gezocht naar een flat in Evere, maar het is erg duur. Sommi-
gen zeggen dat het komt omdat de Europese Commissie in de buurt ligt, 
en omdat er particuliere accommodatie is die een kamer verhuurt voor 
€1.200. Dus iedereen volgt dezelfde prijzen.”

Inwoner, 31 jaar oud

De kwestie van de huisvesting is moeilijk te  
analyseren omdat er weinig recente statis-
tieken  over dit onderwerp beschik  baar zijn. 
Meerdere gegevens dateren van 2001 en zijn 
niet langer representatief voor de toestand van 
de huisvesting in Evere. 

Het is echter interessant op te merken dat Evere  
12,34 sociale woningen per 100 huishoudens telt: dit 
aandeel is in Evere bijna twee keer zo hoog als in het 
BHG, waar het 7,22 per 100 huishoudens bedraagt. 
Te noteren dat dit percentage lager ligt dan de ge-
meentelijke en regionale gemiddelden voor de wijken 
Laag-Evere, waar bewoners en beroepsbeoefenaren 
voornamelijk het probleem van de staat van de ge-
bouwen (ouder, soms ongezond) aanhalen. Er is 
geen sociale huisvesting in de wijk Conscience. De 

wijk Leopold III daarentegen telt een groot aantal 
sociale woningen, maar geen sociale diensten (soci-
ale kledingwinkels, voedselpakketten, sociale kruide-
nierswinkel, enz.)

De organieke wet betreffende de OCMW’s bepaalt 
in artikel 62 dat “Zonder afbreuk te doen aan de be-
voegdheden van de federale overheid en de andere 
gefedereerde entiteiten, heeft het OCMW, om mee te 
werken aan de armoedebestrijding, en in coördinatie 
van voornoemde diensten en instellingen met name 
de mogelijkheid (...) een begeleidingsdienst voor het 
zoeken naar een woning en een dienst voor begeleid 
wonen en uitzettingspreventie op te richten” Momen-
teel bestaat er in Evere geen “huisvestingsdienst”, 
noch op het niveau van het gemeentebestuur, noch 
op het niveau van het OCMW.

Voorstellen van de respondenten

 � De bevolking en de sociale en gezondheidssectorac-
toren werden nog niet bevraagd over dit thema, 
aangezien huisvesting het onderwerp zal zijn van een 
specifieke diagnose in 2022.

Pistes voor het sociaal en gezondheidsplan 
van het OCMW

 � Uitvoering van een specifieke diagnose inzake huis-
vesting om de behoeften beter in kaart te brengen.

 � Een algemene huisvestingsdienst oprichten. 
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Opvang van kinderen
“Het klopt dat we veel ouders hebben die soms moeite hebben om opvang 
te vinden voor hun kind tijdens de consultatie. We hebben ook steeds 
meer alleenstaande ouders, dus dat kan soms problemen opleveren bij 
de toegang tot andere diensten, omdat ouders niet naar de afspraak voor 
hun behandeling komen, niet naar een dokter komen, of niet naar een 
psycholoog komen, omdat ze niet weten hoe ze opvang moeten vinden 
voor hun kind. ”

Maatschappelijk werkster

Ondanks het grote aantal beschikbare crèches, 
dat hoger is dan het regionale gemiddelde, is 
het voor sommige mensen moeilijk om tegen 
een betaalbare prijs een plaats in een crèche te 
vinden, wat indirect een impact heeft op hun 
gezondheid.

Sommige beroepsbeoefenaren melden zelfs dat ou-
ders sociale of medische afspraken afzeggen of met 
hun kinderen naar de afspraak komen omdat er geen 
kinderopvang beschikbaar is. Ondanks het grote aan-
tal crèches in Evere heeft slechts één op de vier kin-
deren onder de 3 jaar een beschikbare plaats (d.w.z. 
een plaats die niet gereserveerd is en waarvoor geen 
voorrangsregels gelden) welke inkomensafhankelijk 

 
 is (d.w.z. waar het tarief dat gezinnen voor kinder-
opvang betalen, wordt bepaald op basis van het ge-
zinsinkomen). Bovendien zijn de meeste crèches van 
Evere particuliere crèches die zich voornamelijk in de 
wijk Paduwa bevinden. Hoewel de andere crèches 
min of meer gelijkmatig over de wijken zijn verdeeld, 
moet worden benadrukt dat er in de wijk Conscien-
ce geen gemeentelijke kinderopvang is. Voor oudere 
kinderen vermeldden de respondenten dat ze moei-
te hadden om betaalbare, occasionele kinderopvang 
te vinden.

Dit probleem treft vooral gezinnen met een laag in-
komen en eenoudergezinnen.

Voorstellen van de respondenten

 � Een systeem van kinderopvang aan bevoorrechte 
prijzen opzetten voor kansarme gezinnen.

Pistes voor het sociaal en gezondheidsplan 
van het OCMW

 � Oprichten van een occasionele kinderopvang voor 
gezinnen met een laag inkomen, met name eenou-
dergezinnen.

 � De prioriteit geven aan Laag-Evere.



15

Jongeren en werk
“We krijgen veel verzoeken uit de 1ste lijn om advies te verstrekken over 
het opstellen van documenten voor sollicitaties en het gebruik van digita-
le technologieën bij het zoeken naar werk. En dat geldt niet alleen voor 
een publiek met een digitale kloof. ”

Arbeidsbemiddelaar

Het aandeel van jongeren onder de werkzoe-
kenden in Evere is een van de hoogste in het 
Brusselse gewest. Er is geen erkend opleidings-
centrum, noch is er een algemene dienst die 
specifiek praktische hulp biedt bij het zoeken 
naar werk in de gemeente.

De Actiris-vestiging, de SPI-dienst van het OCMW en 
het PWA zijn de belangrijkste pijlers van het aanbod 
op het gebied van socio-professionele inschakeling, 
maar geen van deze diensten biedt concrete onder-
steuning bij het zoeken naar werk die voor iedereen 
toegankelijk is of specifiek op jongeren is gericht. 

 

 
Verschillende organisaties bieden sociale en culturele 
activiteiten voor kinderen en jongeren aan, 
alsook bijlessen en huiswerkklassen. 

Het aanbod van diensten voor jongeren is onlangs 
uitgebreid met de oprichting van het ‘Espace Mo-
reau’ in Hoog-Evere en de komst van nieuwe dien-
sten.

Voor beroepsbeoefenaren die in de jeugdsector wer-
ken, ontbreekt het in Evere aan een Service d’Aide 
en Milieu Ouvert (AMO) en een uitgebreider aanbod 
van diensten voor jongeren in Laag-Evere.

Voorstellen van de respondenten

Een dienst creëren die:

 � vaardigheden beoordeelt;

 � hulp biedt bij het schrijven van cv's en sollicitatie-
brieven;

 � aan coaching doet ter voorbereiding op sollicitatie-
gesprekken.

Pistes voor het sociaal en gezondheidsplan 
van het OCMW

 � Het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod dat 
toegankelijk is voor alle inwoners van Evere, door te 
helpen bij het definiëren van een professioneel pro-
ject en het zoeken naar opleidingen en werkgelegen-
heid, met name voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, 
in samenwerking met gespecialiseerde actoren.

 � De prioriteit geven aan Laag-Evere.
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Mobiliteit 
“We steken de Leopold III-laan niet over, het is de breuklijn. Ik denk dat 
het gevaarlijk is om de weg over te steken. ”

Inwoonster, 40 jaar oud

Ondanks een ruim aanbod van openbaar vervoer en 
geschikte routes voor fietsers blijkt mobiliteit nog 
steeds een belemmering te zijn voor de toegang tot 
sociale diensten en gezondheidsdiensten, vooral 
voor senioren.  

De oorzaak: de geografische en psychologische 
scheidingslijn van de Leopold III-laan, die Hoog- en 
Laag-Evere verdeelt in twee verschillende “werelden” 
met zeer verschillende sferen en sociaal economische 
realiteiten. Deze dualisering ontmoedigt mensen 
om zich te verplaatsen naar sociale, gezondheids-, 
commerciële, culturele of andere diensten "over de 
grens". 

 
 
Hoewel de bewoners van Laag-Evere van mening zijn 
dat het openbaar vervoer in deze wijk voldoende is 
om aan hun behoeften te voldoen, vinden de bewo-
ners van Hoog-Evere het moeilijker om zich binnen 
Evere of richting het centrum van Brussel te verplaat-
sen.

Mensen van 70 jaar en ouder zijn kwetsbaarder voor 
mobiliteitsproblemen. De moeilijkheden die deze 
mensen ondervinden om zich te verplaatsen hebben 
een invloed op hun autonomie.

Voorstellen van de respondenten

 � Het opzetten van een minibusdienst in Evere, waar-
door het gemakkelijker wordt om Laag- en Hoog-Evere 
met elkaar te verbinden.

 � De vloot van goedkope reisdiensten uitbreiden en 
nieuwe diensten creëren.

 � Oprichten van een dienst van mensen die senioren 
helpen bij hun kleine verplaatsingen (boodschap-
pen, medische afspraken, enz.), hetzij met de auto, 
hetzij te voet.

Pistes voor het sociaal en gezondheidsplan 
van het OCMW

 � Nadenken over mogelijke acties om het dagelijkse le-
ven van mensen met een beperkte mobiliteit te ver-
beteren, met name binnen de denkgroep "Senioren" 
van de sociale coördinatie.

 � Aangezien mobiliteit geen bevoegdheid is van het 
OCMW, zal deze informatie aan de verantwoordelij-
ke autoriteiten worden overgedragen.
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Openbare ruimte
“Er zijn niet genoeg speelruimtes voor kinderen in Hoog-Evere. Deze zijn 
zeker niet toereikend en ook onvoldoende onderhouden en aangepast 
aan de behoeften. En eigenlijk is het niet erg druk. Als ik daar naartoe ga, 
is mijn zoon vaak alleen. ”

Inwoonster, 41 jaar oud

Evere heeft veel groene ruimten: ongeveer 95% van 
de bevolking woont in de buurt van openbaar toe-
gankelijke groene ruimten, de gemeente ligt ruim 
boven het gemiddelde van het BHG voor deze in-
dicator. 

De bewoners melden een gevoel van onveiligheid 
wanneer ze zich ‘s avonds verplaatsen, dat gevoel 
houdt verband met de kwaliteit van de openbare 
verlichting en de angst om de verkeerde mensen 
tegen te komen. De angst om ‘s avonds uit te gaan 
lijkt een grotere impact te hebben op senioren. Ook  

 
werden overlast door samenscholingen van jongeren 
en spanningen tussen bewoners over het delen van 
de openbare ruimte gemeld. De respondenten con-
stateerden een gebrek aan gezelligheid in de open-
bare ruimtes in Evere.

Zowel bewoners als beroepsbeoefenaren betreuren 
het gebrek aan recreatiemogelijkheden in de groene 
ruimten en het gebrek aan onderhoud van de be-
staande voorzieningen.

Voorstellen van de respondenten

 � Verbetering van de openbare verlichting.

 � Meer animaties creëren in de parken om de gezellig-
heid te verbeteren.

 � Het aantal gratis beschikbare sporttoestellen uitbrei-
den en coachingsessies aanbieden met deze toestel-
len. 

 � Drinkwaterpunten installeren.

 � Meer speelterreinen voor verschillende leeftijds-
groepen ontwikkelen.

Pistes voor het sociaal en gezondheidsplan 
van het OCMW

 � Aangezien het beheer van de openbare ruimte niet 
tot de bevoegdheden van het OCMW behoort, zal 
deze informatie aan de bevoegde instanties worden 
overgedragen.
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Communicatie
“Je moet echt op zoek gaan naar informatie. We krijgen de relevante in-
formatie niet. Het vereist dus heel wat vaardigheden en tijd om de ge-
vraagde informatie te krijgen. ”

Inwoonster, 61 jaar oud

Zowel bewoners als beroepsbeoefenaren meldden 
een algemeen gebrek aan informatie en communi-
catie in de gemeente. 

Tijdens de presentatie van de middelen (VZW, 
openbare diensten, gezondheidsdiensten, enz.) die 
in de wijken actief zijn, is gebleken dat de onder-
vraagden sommige van deze middelen niet kenden 
of niet op de hoogte waren van hun opdrachten en 
diensten. 

Begunstigden lijken de weg kwijt te zijn wanneer ze 
worden geconfronteerd met het beschikbare aanbod 
op sociaal en gezondheidsgebied en de beroepsbe-
oefenaren weten niet altijd naar welke specifieke 
dienst of persoon ze de begunstigde moeten door-
verwijzen. Wanneer de respondenten zoeken naar 

 
informatie over deze aanbiedingen, hebben ze het 
vaak moeilijk om relevante informatie te vinden en 
weten ze vaak niet waar ze die informatie kunnen 
inwinnen. 

Jongeren en gezinnen met kinderen halen hun infor-
matie vooral via zoekmachines, sociale netwerken 
en de gemeentelijke website. 70-plussers hebben 
meestal toegang tot informatie via tussenpersonen: 
ze stellen vragen aan familie, buren, gezinshelpers en 
maatschappelijk werkers.

Ze zouden graag beter geïnformeerd worden over de 
opening en sluiting van diensten en evenementen in 
Evere.

Voorstellen van de respondenten

 � Een gids samenstellen van diensten en vzw’s die in 
Evere actief zijn, eventueel in digitale vorm.

 � Efficiënter communiceren over evenementen.

 � Oprichting van een algemene en gemakkelijk toe-
gankelijke informatiedienst (bijv. telefonisch) voor 
senioren.

 � Een digitale lijst van actieve middelen in Evere op-
stellen voor beroepsbeoefenaren.

Pistes voor het sociaal en gezondheidsplan 
van het OCMW

 � Versterking van de sociale coördinatie als ontmoe-
tingsplaats voor sociale actoren en gezondheids-
actoren.

 � Versterken van de kennis van de opdrachten van de 
diensten via de door de respondenten voorgestelde 
gidsen, via de websites van het OCMW en de sociale 
coördinatie.
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Nieuwe problemen
In de derde fase van de diagnose zijn tijdens de gesprekken verschillende onderwerpen naar 
voren gekomen die van tevoren niet specifiek waren onderzocht en die het verdienen om 
nader te worden bestudeerd. 

Het sociale isolement van ouderen kwam herhaaldelijk ter sprake tijdens de gesprekken over 
mobiliteit, sociale en medische voorzieningen en communicatie. Volgens de beroepsbeoefe-
naren neemt het aantal begunstigden dat aan isolement lijdt toe, vooral sinds de lockdowns 
tijdens de gezondheids-, economische en sociale crisis van Covid-19.

Er zijn veel diensten die sociale en culturele activiteiten voor ouderen aanbieden, maar ze heb-
ben te lijden onder een ongelijke geografische spreiding. Er is namelijk geen sprake van een der-
gelijk aanbod in de wijk Conscience. In de wijk Leopold III worden de activiteiten voor senioren 
hoofdzakelijk georganiseerd door het plaatselijke gemeenschapscentrum, dat zich niet specifiek 
op dit publiek richt.

Actiegebieden

 � Het isolement van ouderen en de digitale kloof 
moeten worden onderworpen aan een specifieke  
analyse.

 � Sociale en gezondheidswerkers zullen worden uitge-
nodigd om elkaar te ontmoeten en samen te werken 
binnen de sociale coördinatie van Evere.

De digitale kloof heeft gevolgen voor de toegang tot sociale rechten, speelt een rol bij het ont-
staan van sociaal isolement en bemoeilijkt de toegang tot diensten, met name gezondheids-
diensten. De lockdowns in het kader van Covid-19 hebben de digitale overgang benadrukt en 
genormaliseerd door een groot aantal loketten en kantoren te sluiten. 

Veel aspecten van het leven zijn nu teruggebracht tot digitale toepassingen of communicatie, 
met de toevoeging van nieuwe portalen en elektronische loketten (bijv. Irisbox, mijngezondheid.
belgie.be, Myminfin). De technologische drempel wordt dus steeds hoger en treft een groot 
deel van de bevolking.

Het huidige gebrek aan koppeling tussen sociale en gezondheidswerkers werd tijdens deze 
diagnose herhaaldelijk aan de orde gesteld. Het verband tussen sociale kwesties en de gezond-
heid lijkt niet voor iedereen vanzelfsprekend. Beroepsbeoefenaren melden een gebrek aan ken-
nis van dienstverlening aan diensten, alsook een gebrek aan samenwerking tussen sociale en 
gezondheidswerkers. In feite zijn er weinig gezondheidswerkers betrokken bij de sociale coördi-
natie van Evere.
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