EVA BOUWT AAN LOKALE TOEKOMSTEN ... DIE
VAN U EN UW BUURT.
Al twintig jaar brengt EVA een andere economie in
de praktijk. Noem haar gerust een pionier die wars
van economische tendensen van schaalvergroting,
winstmaximalisatie, delokalisatie, toenemende druk
op werknemers en precaire arbeidsomstandigheden,
een economie op mensenmaat ontwikkelt: een
economie op maat van de buurt en haar bewoners en
een economie op maat van werknemers.

“Ik denk dat we ons een economie
moeten beginnen voorstellen die niet
geobsedeerd is door economische
groei, een economie waarvan het doel
niet is om winst te maximaliseren maar
om hoge kwaliteit te leveren, jobs te
voorzien die voldoening schenken en
goederen en diensten te produceren
die mensen echt nodig hebben.”
-THE ECONOMICS OF HAPPINESS

Een economie gericht op de buurt
De projecten die EVA ontwikkelt, vertrekken steeds vanuit lokale noden, voorzien in laagdrempelige
diensten en dit in de nabijheid van hun gebruikers. EVA legt van bij aanvang haar oor te luisteren bij
buurtbewoners om zicht te krijgen op de behoeften die er leven. Dit gebeurt door in de buurt mensen
en organisaties samen te brengen. Ook na deze eerste consultatiefase en een intern broedproces over
de ontwikkeling van een nieuwe dienst voor de buurt toetst EVA verder af met kleinere groepen die
geïnteresseerd zijn om verder mee te denken. Daarnaast zijn de ontwikkelde initiatieven van EVA ook
betrokken bij het buurtleven en versterken ze het weefsel van de gemeenschap. Op die manier werkt
EVA aan een lokale levende economie die reële behoeften invult.

Een economie gericht op mensen en hun ontplooiing
EVA wil mensen zinvol, duurzaam en kwaliteitsvol werk aanbieden dat hen versterkt, professioneel en als
mens. Ontplooiingskansen bieden op maat van de behoeften van werknemers, bijkomende
kwalificaties behalen, opleidingen volgen en het verder bijleren en bijscholen op de werkvloer,
staan centraal in de diensten die EVA ontwikkelt. Hierbij houdt EVA steeds rekening met de sterktes
waarover iedereen beschikt. Als werkgever vertrekt EVA vanuit de levenservaring, situatie en noden
van werknemers. Gender en de culturele en sociale diversiteit zijn belangrijke aandachtspunten:
de verschillende maatschappelijke rollen (werknemer, zorgverstrekker, burgerschap- of
gemeenschapstaken en tijd voor zichzelf ) die personen opnemen worden in rekening genomen. Dit
betekent echter ook goed afbakenen en tijdig grenzen stellen om professionaliteit te garanderen.
Werknemers dragen dagelijks ook zelf bij vanuit hun expertise als mens, medewerker en professioneel
aan het vormgeven, gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol maken van de diensten van EVA.

EVA ontwikkelen via co-constructie
De deelname van buurtbewoners, klanten en medewerkers in de ontwikkeling en verbetering van
nieuwe innovatieve diensten, maken al vijftien jaar inherent deel uit van de ontwikkelingsmethodiek
van EVA. Bovendien consulteert en werkt EVA samen met organisaties uit haar brede netwerk. Dit
proces van co-constructie heeft als resultaat dat de diensten van EVA kwalitatief hoogstaand zijn,
innovatief zijn en reële behoeften invullen. EVA zorgt voor maatwerk en creëert hierdoor een win-winwin: één voor de buurt, één voor de medewerkers en één voor de samenleving.

Portfolio - Lopende initiatieven
Bricoteam, verbetert de huisvestingssituatie van senioren en andere
zorgbehoevenden in Brussel, door kleine klussen uit te voeren die
de woning opfrissen, veiliger maken en energiekosten inperken. Het
Bricoteam is erkend als plaatselijke initiatief voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en is opgenomen in het Stedenfondsprogramma van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Liedtssite, wordt een intergenerationeel woonproject, ondersteund door het Gewest Brussel en in
samenwerking met de Communty Land Trust Brussel en Aksent.
Entour-age Noord, Inspirerend en innovatief wonen & werken. EVA werkt met verschillende partners
samen om nieuwe kleinschalige modellen van wonen voor senioren te bedenken en over welke nieuwe
zorgberoepen nodig zijn. De partners in de uitvoering van dit project zijn: Community Land Trust
Brussel, Maison BILOBA Huis, Aksent, Genderatwork en Triodos. Het project wordt ondersteund door
InnovIris en het Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Solidaire buurt – quartier solidair: EVA vzw is de motor van het project “Solidaire buurt”. Zij bouwt
een solidair netwerk uit in de Brabantwijk, dat het netwerk rond mensen versterkt en bijdraagt aan
een hogere levenskwaliteit. De campagne “Bienvenue au quartier du bonjour” is een eerste stap om
buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. In een volgende fase willen we solidariteit tussen
buren tonen, faciliteren en aanmoedigen via een ‘levend platform’ van sleutelfiguren, buurtbewoners
en sociale organisaties. Het project wordt ondersteund door het IWT en de KBS.
EVA VZW exploreert volop de mogelijkheden van een nieuw project “Innovatief wijkzorgmodel
op maat van een kwetsbare buurt”. We zetten hierbij de superdiversiteit van Brusselaars in om de
thuiszorg bij senioren met een migratie-achtergrond toegankelijker te maken. We willen dit samen met
reguliere thuiszorgorganisaties doen door de draagkracht van thuiszorgmedewerkers te versterken
en Brusselaars met informele zorgervaring aan te trekken. Cultuursensitieve kwaliteitsvolle zorg
garanderen zou hiervan het resultaat moeten worden. Het project wordt ondersteund door ESF en
wordt uitgevoerd in samenwerking met het Kenniscentrum Woonzorg en VUB.

EVA zorgt voor maatwerk
en creëert hierdoor een
win-win-win: één voor de
buurt, één voor de
medewerkers en één voor
de samenleving.

voorheen
KureghemNET

eva vzw / Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel / T. 02 274 01 90 / F. 02 274 01 91 /
E. secretariaat@evavzw.net / Ondernemingsnummer 0456.315.912 /
Triodos n° 523-0418623-46 / Fortis BE57-00126563-0435

www.vzweva.be

Portfolio - Gerealiseerde initatieven: ruim 200 arbeidsplaatsen

