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Huis van het Nederlands Brussel - Project HôpiTAAL ziekenhuizen
Het Huis van het Nederlands Brussel lanceerde in 2012 een elektronisch leerplatform om
de medewerkers van Brusselse ziekenhuizen en woonzorgverleners bij te staan bij hun
Nederlandstalige dienstverlening. Deze website (HôpiTAAL) werd opgesteld in
samenwerking met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Ook de
VDAB en CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) worden hierbij betrokken.
In 2013 waren er enkel samenwerkingsakkoorden met het Sint-Jansziekenhuis en de
Europaziekenhuizen.
1.

Hoe verloopt de samenwerking met de Brusselse ziekenhuizen van Sint-Jan en de
ziekenhuizen van de koepel der Europaziekenhuizen?

2.

Hoeveel leden van het ziekenhuispersoneel maken gebruik van het elektronische
leerplatform HôpiTAAL sinds de oprichting? Kan de minister het percentage
personeelsleden meedelen die deelnemen? Hoe evalueert hij dit project?

3.

Hoeveel logins werden reeds aangevraagd sinds de oprichting per jaar, en hoeveel
jaarlijkse consultaties werden reeds gemaakt via dit platform?

4.

Bestaat er interesse of zijn er reeds gesprekken met de andere Brusselse
ziekenhuizen om zich bij dit project aan te sluiten?

5.

Hoe evalueert de minister de samenwerking van Brusselse woonzorgcentra met het
huis? Zijn zij ook betrokken bij HôpiTAAL?

6.

Hoeveel personen werden in het kader van dit project doorverwezen naar het
centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)?

7.

Hoeveel exemplaren van het zakwoordenboekje “Opération NL-Operatie FR” werden
reeds gedrukt, opgestuurd en gedownload?
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Ik moet erop wijzen dat het Huis van het Nederlands Brussel geen administratieve
entiteit is die rechtstreeks onder mijn bevoegdheid ressorteert en opereert. Het Huis
wordt wel ingeschakeld bij de uitvoering van bepaalde aspecten van het Vlaams
Brusselbeleid, als een gesubsidieerde organisatie.
De activiteiten van gesubsidieerde organisaties worden door mijn diensten (uiteraard)
enkel opgevolgd in relatie tot het voorwerp van de toegekende subsidies.
Wanneer de subsidies betrekking hebben op belangrijke en/of langdurige projecten wordt
daartoe met de betrokken organisatie een (meerjarige) beheersovereenkomst afgesloten,
gevolgd door jaaractieplannen ; op basis daarvan wordt dan (jaarlijks) een subsidie toegekend d.m.v. een subsidiebesluit.
In de andere gevallen wordt het subsidiekader enkel vastgesteld in een subsidiebesluit.
In de beide gevallen wordt door de begunstigde van de subsidie aan mijn diensten
gerapporteerd (weliswaar niet tot op het meest gedetailleerde en operationele niveau) en
wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die binnen dat subsidiekader werden
uitgevoerd. Op basis daarvan gaan mijn diensten na of aan de subsidievoorwaarden is
voldaan en wordt een beslissing getroffen over de uitbetaling van de subsidie.
Activiteiten die uitgaan van die organisaties zonder dat daar subsidies aan verbonden zijn
die door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Brusselbeleid zijn toegekend,
worden niet opgevolgd door mijn diensten.
Specifiek wat betreft het project van het Huis van het Nederlands "Nederlands in de
ziekenhuizen - HôpiTAAL", is het zo dat dit integraal gefinancierd wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en niet door de Vlaamse Gemeenschap.
Het Huis van het Nederlands heeft een uitgebreide website, waar onder meer de
verschillende projecten worden toegelicht en waar telkens ook contactpersonen vermeld
worden bij wie men terecht kan voor meer informatie (voor het project "Nederlands in de
ziekenhuizen" : zie www.huisnederlandsbrussel.be/project/nederlands-de-ziekenhuizen).
De directie van het Huis van het Nederlands is steeds bereid om, desgewenst via een
persoonlijk contact, aan Vlaamse Volksvertegenwoordigers of andere geïnteresseerden
een uitgebreide uiteenzetting te geven over de algemene werking van het Huis en over
de verschillende lopende projecten. Daarbij is dan ook een gelegenheid om in te gaan op
meer gedetailleerde en/of punctuele vragen m.b.t. die projecten.

