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«Dokters van de Wereld sluit qua 
waarden, visie en doelstellingen 
perfect aan bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen» 
Xavier Brenez, Algemeen directeur van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Al 2 jaar steunen de Onafhankelijke Zieken-
fondsen de Brusselse projecten van Dokters van 
de Wereld. Xavier Brenez vertelt waarom.  

Waarom koos u ervoor Dokters van de Wereld 
actief te steunen?
Eerst en vooral omdat Dokters van de Wereld een 
gereputeerde en geloofwaardige organisatie is, zowel 
in België als in het buitenland. Daarnaast sluit jullie 
organisatie aan bij de filosofie van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen: wij streven ook naar een toegang tot zorg 
voor iedereen. Concreet werden we erg geraakt door jullie 
tandheelkundig project waarbij mensen die buiten het 
medisch vangnet vallen tandzorg krijgen. Dit project is 
ongelofelijk relevant en een belangrijke aanvulling op 
de klassieke eerstelijnszorg. Het feit dat jullie medische 
zorg aanbieden bij kwetsbare groepen in België én dit 
tegelijk combineren met een reïntegratie in het reguliere 
zorgsysteem, was een bijkomende reden om jullie te steunen.

Wat houdt een goede samenwerking volgens u in?
Bij een samenwerking met een andere organisatie willen 
we in de eerste plaats dat onze normen, waarden en 
doelstellingen overeenkomen en dat de partner in de 
gezondheidssector actief is. Voor ons is het ook van belang 
dat een partner betrouwbaar en serieus is. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat we op een open manier met 
onze partner kunnen discussiëren, zodat we het project 
samen kunnen opbouwen en dat we er actief aan mee 
kunnen werken.

Maar het allerbelangrijkste is dat de samenwerking  
een echte impact heeft op de gezondheid van mensen in 
België. Al die voorwaarden zijn hier aanwezig.

Waarom heeft u ervoor gekozen de projecten 
van Dokters van de Wereld in Brussel te steunen?
Brussel is een stad die we goed kennen. In Brussel zien 
we met eigen ogen dat er heel wat mensen buiten de 
zorgboot vallen. En natuurlijk is er in andere steden ook 
behoefte aan hulp, maar we zien Brussel als het ideale 
laboratorium om een aantal concepten uit te proberen om 
deze vervolgens naar andere steden te exporteren.
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