
Opdrachten van het Observatorium voor Gezondheid en 

Welzijn 

 

(Zoals omschreven in de ordonnantie van 2001 en overgenomen in artikel 5 van het Besluit van 

het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de 

bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de diensten van het Verenigd College 

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) 

 

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft de opdracht de noodzakelijke informatie 

voor de uitwerking van een gecoördineerd beleid zowel inzake gezondheid als inzake welzijn op 

het tweetalig grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzamelen, te verwerken 

en te verspreiden.  

Deze opdracht omvat in het bijzonder volgende aspecten :  

1° De socio-sanitaire en socio-economische karakteristieken van voornoemd grondgebied in het 

licht stellen 

2° Nuttige informatie verzamelen, verwerken en verspreiden 

3° Een balans opmaken van bestaande gegevens en specifieke enquêtes die reeds in 

samenwerking met de documentatiediensten werden verwezenlijkt 

4° Bijdragen tot de evaluatie van het beleid inzake gezondheidspreventie en -promotie 

5° Thematische studies verwezenlijken teneinde de acties gevoerd in een welbepaalde 

gezondheids- of welzijnssector te kunnen evalueren en oriënteren 

6° Elk advies of voorstel formuleren over alle aangelegenheden die op de socio-sanitaire en 

socio-economische problematiek betrekking hebben 

7° De coördinatie bevorderen tussen de acties gevoerd door de verschillende gezondheids- of 

welzijnsinstanties en de actoren van het werkveld op het tweetalig grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

8° Het opmaken van het armoederapport en de welzijnsbarometer, zoals bedoeld in artikels 3 en 9 

van de ordonnantie van 20 juli 2006 betreffende het opstellen van armoederapport in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

9° De structurele samenwerking met het "Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting" zoals voorzien in artikel 6, § 2 van het 

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten 

betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998. 

 


