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1. Zijn de projecten zorgzame buurten 
een opstap naar een buurtgerichte werking?
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In een zorgzame buurt zijn de 
voorwaarden vervuld opdat mensen, 

ongeacht leeftijd en grote of kleine 
ondersteuningsbehoeften op meerdere 

levensdomeinen, comfortabel in hun 
woning of vertrouwde buurt kunnen 

(blijven) wonen. Het is een buurt waar 
jong en oud samenleven, waar mensen 

zich goed en geborgen voelen, waar 
levenskwaliteit centraal staat, waar 
bewoners elkaar kennen en helpen, 

waar personen en gezinnen met grote en 
kleine ondersteuningsnoden 

ondersteuning krijgen en waar diensten 
en voorzieningen toegankelijk en 

beschikbaar zijn.

Drie pijlers

- participatie van de buurt en 
inclusie;

- het verbinden van informele en 
formele zorg;

- intersectorale samenwerking
tussen welzijns- en zorg-partners 
en partners uit andere domeinen
in een netwerk dat gericht is op

preventie, 
gezondheidsbevordering en 

het verlenen van integrale zorg 
en ondersteuning met

een focus op levenskwaliteit.



Belemmeringen en kritische 
succesfactoren
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Ruimere invulling

Elke wijk is anders

• Buurtgerichte zorg: onderdeel van zorgzame buurt
• Zorgzaamheid vraagt ook inzet op andere domeinen: veiligheid, mobiliteit, cultuur, 

wonen, woonomgeving
• Zorg lang niet de eerste bekommernis van mensen: wel wonen, sociale contacten … 
• Positief: accent op levenskwaliteit

• Belang van kennis sociodemografische en omgevingsfactoren
• Diversiteit omarmen: grote verschillen in bewoners, organisaties, buurtcohesie,  aanbod
• Geen one-fits-all concept
• Stads- en kerngericht; wat met platteland en omgevingen zonder buurtkernen?



Belemmeringen en kritische 
succesfactoren
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Geïntegreerd >< integraal

Nabij is niet genoeg

• Nabij, buurtgericht is niet altijd toegankelijk: vaak één doelgroep
• Proportioneel universalisme 
• Veel meer accent op nulde lijn en 0,5-lijn, ook financieel
• Belang van detectie en toeleiding: outreach, buurtzorgreferent, zorgcoach, casemanager … 
• Gebrek aan sociaal netwerk, vereenzaming => burenhulpnetwerken (fin.) ondersteunen
• Anderstaligheid en gezondheidsgeletterdheid: interculturele bemiddelaars
• Alle buurtactoren meenemen, ook buurtgebruikers: verschillende methodieken gebruiken

• Geïntegreede zorg: gebaseerd op samenwerking van bestaande actoren
• Integrale zorg: het volledige (basis)aanbod is voor iedereen beschikbaar en toegankelijk
• Gezondheid en welzijn beter op elkaar laten inspelen
• Inzet digitale hulpmiddelen is noodzakelijk, versus digitale ongeletterdheid
• Oefening maken wat in buurt voorradig moet zijn en wat op andere geografische niveaus



Belemmeringen en kritische 
succesfactoren



2. Regie in handen van de gemeenten?
Een Brussels voorbeeld
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Traject
• 2016: met heel veel verschillende actoren visienota buurtgerichte zorg uitgewerkt
• 2017: projectoproep buurtgerichte zorg gericht naar ouderen
• 2018-2021: experiment met 3 modellen, onderzoeksmatig opgevolgd door ULB en VUB

1. CitiSen - Schaarbeek
Brabantwijk
5 subwijken

Coö: Maison Biloba
Partners: vnl. 
middenveld

Aanspreekplek/wijk
Participatie bewoners
Perm.: duo prof. en vw.
Vw buurtreferent (19)
=> actiegemeenschap

3. Senior Solidarité(it)
Etterbeek

Jacht-Jourdanwijk
Coö: gemeentedienst

Partners: vnl. 
publieke diensten

Detectie noden senior
Outreach: zorgcoach 

Senior GazEtt/Mobile
Telefoonlijn voor info

=> institutioneel

2. Zoom Seniors
Bxl en St-Gilles

3 wijken
Coö: vzw Gammes

Partners: publiek + 
middenveld

Samenwerking 30 act.
Outreachactiviteiten

Seniorenreferent 
Perm. bij organisaties

=> hybride model



Belemmeringen en kritische 
succesfactoren
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Onderzoeksteam: accentverschillen bij gemeente als regisseur (+ literatuurstudie)

• Betrokkenheid van gemeente is bepalend voor de manier van sturing
• Werkt meer vanuit administratieve kaders (procedures, flowchart, …) 
• Bron van spanningen omdat besluitvormingsproces stroever loopt

• Bij doorverwijzing of begeleiding: bij voorkeur eigen diensten of preferentiële partners
• Werkt minder met potentieel uit de buurten zelf (participatie, inschakeling vw-ers, 

informeel netwerk …)
• Implementatie van buurtgerichte zorg is gunstiger bij model actiegemeenschap
• Betrekken van sleutelfiguren uit de gemeenschap is cruciaal om toegang tot 

minderheidsgroepen te bewerkstelligen
• Aanpak van ongelijkheden van minderheden minder gewaarborgd

• Overheid kan nodige legitimiteit schenken om beroep te doen op actoren en diensten
• Overheid heeft uitgebreidere mogelijkheden voor detectie- en opsporingsfunctie  
• Betrokkenheid gemeente in de projecten werd als bron van (financiële) middelen ervaren
• Wat met continuïteit op lange termijn?



3. PVF als hefboom voor uitbouw 
van buurtgerichte zorg?

Belemmeringen en kritische succesfactoren 
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• Regie bij zorgvrager
• Grotere vrijheid en flexibiliteit
• Bewustwording van kostprijs zorg
• Kan zorglandschap nieuwe dynamiek geven

• Nu slechts voor de happy few
• Drempel: eerst budget verkrijgen => DOP voor alle doelgroepen?
• Administratieve opvolging?
• Aanbieders: concullega’s versus verplicht samenwerken in BGZ
• Moeilijker hanteerbaar in Brussel: verschillende systemen naast elkaar

• Voor welke doelgroepen of zorgnoden? Ook voor welzijnsnoden?
• Inzetten voor innovatie en technologie?
• Voldoende zelforganisatietalent? 
• Wat met detectie en rechtentoekenning?



4. Van instellingsgerichte zorg naar 
kleinschalige woonzorg

Enkele voorbeelden
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Groot appartementsgebouw
Initiatief Lhiving vzw

Opvang van mensen met HIV en 
chronische aandoening

9 appartementen verspreid

Ingebed in een zo gewoon mogelijke 
woonomgeving

Gemeenschappelijke aanloopplek

Psychosociale ondersteuning
Thuiszorgpartners

Samenwerking met ziekenhuis

Brussel
Lhiving
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22 woningen 
11 woningen ouderen  en GGZ
11 woningen voor jongeren uit 

BJZ en studenten
4 ondersteunende diensten

Collectieve ruimte voor 
ontmoeting, was, kook

Opengesteld naar de buurt
Verhuurd via SVK 

Zorgverstrekking: 
Professionals

Aanvullende thuiszorg en 
mantelzorg

24-uurs aanwezigheid

Brussel
Project Samenhuizen/Co-kot

© SVM Architect

4. Van instellingsgerichte zorg naar 
kleinschalige woonzorg

Enkele voorbeelden



Anderlecht 
Cosmos - Passerstraat

12 woningen
Woonzorg Afrikaanse ouderen

Intergenerationeel
Zorg opnemen voor elkaar

Individueel wonen en collectieve 
woonvorm

Gemeenschapsruimte en patio
Verhuurd via SVK

Begeleiding vanuit LDC Cosmos
Afspraken gezinszorg

Initiatiefnemer: De Overmolen

GLV: Vlaams-Afrikaans huis 
Kuumba

Buurtbetrokkenheid

4. Van instellingsgerichte zorg naar 
kleinschalige woonzorg

Enkele voorbeelden



12Privaat

Gemeenschappelijk

Semi-publiek

Individueel wonen

Woonzorgcentrum

Wonen in groep

Woongemeenschap

4. Van instellingsgerichte zorg naar 
kleinschalige woonzorg

Enkele voorbeelden



Zorgknooppunt:
thuiszorgequipe, 
poets, verpleging, 

LDC, WZC, DVC, 
CVK, vrijwilligers…

4. Van instellingsgerichte zorg naar 
kleinschalige woonzorg

Enkele voorbeelden



Ander organisatiemodel

• Bewoners zijn thuis
• Mix van doelgroepen, ontschotting
• Deel van zorgzame buurt & eerste lijn
• Residentieel en thuiszorg samen
• Samenwerkingsmodel  en ketenzorg
• Aanbod andere zorgvormen
• Gebruik van assistieve technologie & 

innovatie: opvolging op afstand
• Gebruik van collectieve gezinszorg
• Modulair aanbod: menu
• Categorialiseren
• Ook vergeten groepen
• Andere financieringswijze, gebaseerd op 

effectief gevraagde geleverde diensten; 
doorrekening overhead en onderhoud 
gebouwen?

Kwaliteit van leven

• VN-verdrag: inclusie en de-
institutionalisering

• Accent: wonen en leven
• Huiselijk, met ADL- ondersteuning
• Zelfredzaamheid is kracht
• Engagement van/naar medebewoners
• Participatie en inspraak
• Diverssensitief: oud worden met ‘peers’
• Gebruikers nemen zelf initiatief
• Buurtvervlechting
• Betrokkenheid van gemeenschap op zorg
• Armoedecijfer in aanbod terugvinden

4. Van instellingsgerichte zorg naar 
kleinschalige woonzorg

Belemmeringen en kritische succesfactoren



Dank voor uw aanwezigheid

Hanna Carlsson (2017), Caring for Older Migrants in Dutch Cities in Times of 
Post-Multiculturalism and Localism

Rebecca Thijs (2018), De zorgkracht van persoonlijke netwerken

Mahieu C., Verté D. e.a (2022), Seneval. Evaluatie van een geïntegreerd en 
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Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

Lakensestraat 76
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02 414 15 85
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