
Hier is ruimte voor een subtitel of de naam van de spreker

Zorgzame buurten: rol lokale besturen en 

lokale dienstencentra



• De VVSG stelt zich voor2

voorstelling VVSG

Belangenbehartiger

De VVSG vertegenwoordigt en 

verdedigt de lokale besturen in 

tal van beleidsdossiers

Kennisdeler

De VVSG ondersteunt en

versterkt lokale besturen

met advies, vormingen,

publicaties, communicatie.

Netwerkbouwer

De VVSG brengt lokale 

besturen 

en hun partners samen en 

zorgt voor kruisbestuiving van 

kennis en goede praktijken.
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voorstelling

Zorg & 

gezondheid

Opgroeien & 

ontwikkelen
Samenleven

Bestuur & 

strategie
Veiligheid

Leefomgeving, 

klimaat & 

economie

• Lokaal gezondheidsbeleid

• Vermaatschappelijking van de 

zorg/zorgzame buurten

• Eerstelijnszones

• Lokale dienstencentra

• Diensten gezinszorg

• Woonzorgcentra

• GAW

• Dagverzorgingscentra
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Zorgzame buurten

Wat is een zorgzame buurt?

• Comfortabel in eigen buurt wonen

• Verschillende groepen van mensen leven samen, jong en oud, kwetsbare en minder kwetsbare 

mensen

• mensen ervaren geborgenheid en levenskwaliteit (positieve gezondheid, inzet op 

gezondheidsbevordering en preventie, mentaal welzijn

• Mensen kennen en helpen elkaar: buurtbewoners vormen een sociaal netwerk

• Ondersteuningsnoden worden (deels) ingevuld in de buurt

• Diensten en voorzieningen zijn toegankelijk en beschikbaar.

3 Luiken:

• Participatie & inclusie

• Verbinden van informele en formele zorg

• Intersectoraal samenwerken
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Zorgzame buurten

Ruimer dan zorg!
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Zorgzame buurten

Meer dan zorg!
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Zorgzame buurten
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Model VONK
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Zorgzame buurten/buurtgerichte zorg

3 niveaus
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Rol lokale dienstencentra
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inleiding

Lokale dienstencentra in kaart op 1/1/2022

225
openbare 

erkende LDC

44
private 

erkende LDC 
in Vlaanderen

19
private 

erkende LDC 
in Brussel
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inleiding

Programmatie en subsidiëring

€ 33.265,28

+ € 4.961,77 

(2021)

15.000

inwoners

één 

LDC
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Regelgeving lokaal dienstencentrum

• Zelfzorgvermogen en 

sociaal netwerk 

versterken

• Thuis in vertrouwde 

buurt laten wonen

• Sociale cohesie in de 

buurt versterken

• Laagdrempelige en 

toegankelijke 

activiteiten organiseren

• Bijdragen tot lokaal 

sociaal beleid

Welke doelstelling heeft een lokaal dienstencentrum?
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Regelgeving lokaal dienstencentrum

Opdrachten gericht op de buurt

• Krachten van de buurt 

benutten/versterken

• Burenhulp stimuleren & faciliteren

• Buurt actief betrekken bij 

opdrachten en activiteiten

• Samenwerken met vrijwilligers
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Zorgzame buurten

Lokale dienstencentra

Beleid adviseren

Buurtanalyse- & 

impactmeting

Partnerschappen 

& samenwerken

Sociale netwerken 

versterken

Sensibiliseren 

& informeren

Sociaal gewaardeerde 

rollen creëren

Zorgnoden 

detecteren

Toeleiding naar juiste 

zorg & ondersteuning
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Rol lokale dienstencentra

50 jaar LDC!

• Vernieuwde rol in het woonzorgdecreet

• Focus op buurtgerichte zorg & meer 

mogelijkheden voor outreachende

werking

• Preventieve functie van de lokale 

dienstencentra op vlak van welzijn, zorg 

en gezondheid
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Zorgzame buurten

Rol lokaal bestuur
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Cruciale rol voor het lokaal bestuur

• Integraal beleid

• Lokaal social beleid

• Geïntegreerd breed onthaal

• Lokale dienstencentra

• Wisselwerking met eerstelijnszones en

zorgraden
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Aanbevelingen

Inzet van een verbindende 
professional met tijd en ruimte

• Verbindende professional die lokaal 

ingebed is, is cruciaal met een proactieve 

outreachende houding

• Professionele organisaties moeten elkaar 

goed kennen

• Tijd, tijd ook om te ploeteren en te 

mislukken. Een zorgzame buurt is nooit 

af,



• Titel van de presentatie21

Benut de krachten 
van de buurt

• Ken je buurt (goede 

buurtanalyse)

• Ontdek de capaciteiten en 

talenten in de buurt

• Versterk het aanwezige 

netwerk

• Stroomlijnen vanuit wat goed 

loopt

Aanbevelingen



Werk integraal

Aanbevelingen

• Huisvestingsbeleid

• Mobiliteitsbeleid

• Activeringsbeleid

• Publieke ruimte
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Aanbevelingen

Verken Innovatieve zorgvormen

• Aandacht voor levensloopbestendig 

wonen

• Kleinschalig wonen

• Ontschotting tussen sectoren

• Hybride zorg
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Aanbevelingen

Investeer in preventie

Werken aan zorgzame buurten vraagt een blijvende, 

structurele inzet vraagt. Zorgzame buurten zijn 

nooit ‘af’ (Heylen & Gryp, 2020). 

“Als we weten dat het sociale netwerk van cruciaal 

belang is voor het welbevinden en de gezondheid 

van de bevolking, is het dan geen logische keuze 

om als overheid te investeren in dit sociaal 

kapitaal?” – Leen Heylen, het kleine helpen

• Betere Vlaamse financiering van de lokale 

dienstencentra noodzakelijk!

• Duurzame financiering van zorgzame buurten
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Zorgzame buurten

Bijkomende uitdagingen

✓ Personeelstekorten in de zorg

✓ Druk op mantelzorgers

✓ Slim digitaliseren & belang e-inclusie
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Tine De Vriendt| Dienst Zorg en gezondheid

tine.devriendt@vvsg.be
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