
3/2/2023 : Groen Plus ; Verslag Colloquim rond Buurtgerichte zorg .  

Dit colloquim was al een opstapje naar het congres van 6-7-8 oktober 2023 rond WONEN.  

In haar inleiding van deze dag stond Mieke Vogels even stil bij het thema : Buurtgerichte zorg. We 

zien namelijk rondom ons al hoopvolle initiatieven verschijnen in diverse buurten. Dat deze 

waardevol zijn is al duidelijk, maar waarom komen deze projecten zo traag op gang ? En waarom 

blijven we spreken over projecten ? Zij stelt ook de sprekers aan ons voor. Deze zullen vanuit hun 

eigen deskundigheid stilstaan bij “zorgzame buurten”.  

De moderator, Robert Geeraert, opent de voormiddag met de volgende voorzet: De meeste 

ouderen willen niet meer in een woonzorgcentrum gaan wonen. Zij willen zo lang 

mogelijk, met zorg, thuis blijven wonen of kunnen kiezen uit een diversiteit van 

vernieuwende, in de buurt geïntegreerde, woonvormen. 

De overheid en de voorzieningen houden hier echter geen rekening mee. De Nederlandse 

minister van langdurige zorg Conny Helder, zelf jarenlang bestuurder van een 

verpleeghuis, heeft de sector bij haar aanstelling duidelijk gemaakt dat zij geen 

bijkomende woongelegenheden in verpleeghuizen zal creëren. "Zelf", "Thuis" en 

"Digitaal" zijn de basisconcepten van haar visie. 

Ondernemers nemen initiatieven om die visie waar te maken: "oudenhuizen", 

"herbergiers", "thuishuizen", "knarrenhofjes". Zorggroepen investeren in gestippelde 

appartementen waar de "verpleeghuiszorg" aan huis wordt geleverd en niet meer in het 

verpleeghuis. 

Buurtverbinders brengen mensen bij elkaar en stimuleren hen om elkaar te helpen. In 

het Friese "Stede Broec" werken de gemeente, de ouderenadviesraad en een zorggroep 

in harmonie aan een ideaal model van zorgzame buurt. Een voorbeeld van goede 

samenwerking voor onze Vlaamse gemeenten. en zorggroepen. 

 willen niet alle ouder wordende mensen het liefst thuis blijven wonen, met de nodige zorg aan huis ? 

Hij verwijst even naar de situatie in Nederland waar ze hierin al iets verder staan en hebben zij ook al 

een minister van Langdurige zorg hebben om deze conversieplannen mee uit te rollen.  

1. Marijn Loozen (stafmedewerker OKRA) 

Okra is op zich nog niet betrokken in de projecten van zorgzame buurten die reeds lopen, maar heeft 

wel eigen projecten waarmee zij een katalysator willen zijn. Hun aandachtspunten hierbij zijn vooral 

duurzaamheid van het project, dus niet stopzetten na 2 jaar omdat de projectmiddelen op zijn. In 

hun project werken zij momenteel samen met de Locale Diensten Centra (LDC) voor het verzorgen 

van de maaltijden.  

Daarnaast willen zij zichzelf zien als 2de mantel, naast de eigen mantelzorgers van de ouder 

wordende mens. Een extra schil als het ware, een netwerk van mensen die er zijn voor elkaar, door 

samen activiteiten te doen, bij elkaar op bezoek kunnen gaan, elkaar ontmoeten. Dit ook voor de 

mensen uit de buurt die geen lid zijn van Okra.  

Deze zorgvorm is reeds opgenomen in het woonzorgdecreet, en Okra ziet hierin dan ook een dubbele 

taak weggelegd voor het lokale bestuur; nl: de regie opnemen en voldoende middelen voorzien.  

Okra formuleert hierbij nog 2 bedenkingen :  



-indien de overheid wil inzetten op een persoonsgebonden zorgfinanciering is het noodzakelijk de 

zorgnoden in kaart te brengen. Maar dan moet die zorg ook beschikbaar zijn ! (Maakt hier de 

vergelijking met de gehandicaptensector, waarbij dit niet zo is)  

-Ook mikken zij op kleinschaligheid. Nu is de keuze zeer beperkt thuis of het WZC. Mensen willen 

thuis blijven wonen: maar WAAROM?  Dit moet eerst onderzocht worden om zo de juiste initiatieven 

te kunnen uitrollen. Dat zal een gedifferentiëerd aanbod vragen. De keuze ligt bij de oudere zelf.  

2. Herwig Teugels (kenniscentrum WWZ)  

? Zijn de projecten zorgzame buurten een opstap naar een buurtgerichte werking ? 

o In een zorgzame buurt is iedereen van tel, 
o kan je in je eigen buurt blijven wonen  
o is er een gezonde mix tussen jong en oud. 
o is er een betrokkenheid en engagement naar elkaar,  
o en diensten en voorzieningen zijn er beschikbaar.  

! Belemmeringen ! 

o Buurtgerichte zorg focust op welzijn en zorg, maar wat met veiligheid, mobiliteit, 
cultuur, en wonen 

o Zorg is niet de eerste bekommernis van mensen, wel sociaal contact, en woonomgeving 
o Positief is wel dat zorgzame buurten het accent legt op levenskwaliteit 
o Wijkgericht werken, er is een verschil tussen de stedelijke en de plattelandswijken 
o Oog hebben voor de diversiteit in de bevolking, het verenigingsleven, het aanbod van 

diensten 
o Als visie “nabijheid” gaat over alle doelgroepen, digitaal ongeletterden, zorgcoachen 

aanstellen, toeleiding gericht werken, verschillende methodieken gebruiken 
o Gezondheid en welzijn beter op elkaar laten inspelen  
o Buurtactoren worden onvoldoende of niet betrokken zijnde scholen, bedrijven, 

verenigingen, … 
o Van geïntegreerde zorg (in samenwerking met anderen) naar integrale zorg (een 

basisaanbod voor iedereen beschikbaar en toegankelijk.) 

Good Practices : Vanuit het Brusselse gewest waar al enkele projecten bezig zijn, komt al een 
dilemma naar voor: de regie van de zorgzame buurt in handen van de gemeente of juist niet.  De 
spreker zet wat voor- en nadelen op een rijtje.  

? Is het PVF een goede financieringsvorm in dit debat ?  

Ook hier kijken we naar de uitrol van PVF bij Personen met een beperking (PmB), en zien dezelfde 
voordelen, maar ook dezelfde nadelen.  

Van instellingsgerichte zorg naar kleinschalige woonzorg.  

Ook hier moet creatief nagedacht worden over betere woonvormen. 

-alle WZC sluiten is een illusie, deze blijven nodig maar kunnen evolueren in aparte units, die 
kleinschaliger en huiselijker zijn.  

-nieuwe initiatieven uitwerken zoals samenwoonprojecten, intergenerationeel, en ingebed in een 
woonwijk waar ook de andere buurtbewoners gebruik kunnen maken van een extra service en/of 
dienstverlening 



3. Naomie De Bruyne ( manager Eerste Lijn en Zorgzame Buurten.) 
 

➢ Buurtgerichte zorg is voor Imens vooral nabije zorg (thuiszorg dus, in je eigen huis) en 
buurtzorghuizen (waar de klemtoon ligt op ontmoeting en beschikbaarheid van verschillende 
types van zorg). 

➢ In een “zorgzame buurt “ kan je levenslang wonen, inclusief en intergenerationeel, en 
ongeacht je leeftijd mits de nodige zorg comfortabel woont.  

➢ De bouwstenen om dit te realiseren zien zij als : een bakstenen locatie, zowel formele als 
informele hulp, een conciërge/toeleidingspersoon, ondersteuning van de mantelzorg, 
participatie van de buurtbewoners en een marktplaats van burenhulp 

➢ Tot slot geeft Imens ook wat beleidsaanbevelingen zijnde :  
-op buurtniveau moet de mens en zijn ondersteuningsbehoeften centraal staan; niet de 
verzuiling of de individuele organisaties 
-het buurtniveau biedt laagdrempelige zorg. Als specialisatie aan de orde is kan 
schaalvergroting nodig zijn.   
-het huidige financiële kader (prestatiegerichte finenciering)  loopt achter. Momenteel is 
buurtgerichte zorg nog niet mogelijk.  

4.   Tine (medewerker VVSG)  

➢ Zorg en gezondheid is maar 1 van de thema’s van het VVSG, maar zij hebben hier wel al wat 
weg afgelegd naar een lokaal gezondheidsbeleid. Deze stappen kaderen volledig in het 
woonzorgdecreet, maar de financiering en de concretisering van erkende locale 
dienstencentra (LDC) zijn beperkt.  

➢ Het VVSG ziet hierin wel degelijk een rol weggelegd voor de lokale besturen en wel enerzijds 
op het individuele niveau (het in kaart brengen van de diverse hulpvragen , en deze kunnen 
beantwoorden).Anderzijds op het buurt/wijk niveau waar ontmoeting en communicatie 
centraal staan. En tot slot op beleidsniveau om het systeem van “zorgzame buurten” correct 
te financieren en te implementeren . We zijn niets vooruit met 2 jarige projecten als die 
nadien niet verder kunnen gaan.  

➢ Het VVSG heeft daarrond een studiedag op 3 okt 2023 met als thema “ONTDEK DE BUURT” 
 

5. Peter Janssen (gerontoloog)  
Hij gaf ons uitdagende voorstellen en heel wat stof tot nadenken over de benadering van 
ouderenzorg:  
 
“Het rusthuis wordt beschouwd als de norm in onze maatschappij. De oudere mensen willen 
er niet heen, maar de maatschappij voorziet dit als hun eindpunt. “ 
 
“Evenwichtige ouderenzorg steunt op emancipatie. De ouderen zullen zelf moeten opkomen 
voor alternatieven, cfr: de vrouwenemancipatie. Maar ook de jongere generatie zal hun 
levenswijze in vraag moeten stellen.” 
 
“een stijgende levensverwachting heeft maar zin als we gezond blijven. Hiervoor is vooral 
preventieve gezondheidszorg nodig. We moeten ernaar streven zorgafhankelijkheid te 
vermijden of in te perken.”  

Nadien konden de sprekers reageren op elkanders voordracht en was er ruimte voor vragen vanuit 
het publiek.  

Tot slot was het hoopvol om te horen dat  al vele organisaties aan dezelfde kar trekken, en er 
blijkbaar een breder draagvlak is om tot zorgzame buurten te komen. We zijn het er ook over eens 
dat oudere mensen willen kunnen kiezen hoe zij hun oude dag willen “vorm geven”.  



Verslag Lieve Goethals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


