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Oppashulp  

1.1 Situering  

Een dienst voor oppashulp heeft vrijwilligers die overdag of ’s nachts bij iemand thuis gaan oppassen. 

Bedoeling is om gezelschap te bieden en toezicht te houden op de zorgbehoevende bij afwezigheid van de 

mantelzorger. Het gaat enkel om aanwezigheid en gezelschap, niet om het vervullen van zorgtaken. In 

tegenstelling tot de GGC en Cocof regelt de Vlaamse overheid de diensten voor oppashulp als aparte 

werkvorm met een eigen programmatie. Bij de andere gemeenschappen maakt dit onderdeel uit van 

gezinszorg door professionelen. 

1.2 Actuele invulling van de programmatie 

In Brussel zijn de vzw Thuishulp en vzw Solidariteit voor het Gezin erkende aanbieders. Hoewel het een 

belangrijke meerwaarde kan zijn in de thuisondersteuning van zorgbehoevende ouderen en de ontlasting 

van de mantelzorger, is het aantal gepresteerde uren oppashulp met bijna 20.000 in Brussel eerder 

beperkt. Een weergave van de spreiding per gemeente is hier niet relevant. Gezien het beperkt aantal uren 

wordt de verdeling van de prestaties vooral beïnvloed door toevalligheidsfactoren zoals een tijdelijke, 

intensieve vraag naar nachtoppas.  

Wel stellen beide organisaties een groeiende belangstelling voor vrijwillige oppashulp vast in Brussel. 

Vooral de oudste, alleenwonende ouderen doen beroep op de dienst. Steeds meer kandidaat-oppassers 

dienen zich aan, meestal vrouwen uit etnisch-culturele minderheidsgroepen voor wie de voorziene 

vrijwilligersvergoeding een welgekomen financiële aanvulling betekent. Het aantal aanvragen voor 

oppashulp zit in stijgende lijn, maar er is nog een groot groeipotentieel omdat er meer aanbod is dan vraag.  

1.3 Prioriteiten voor de toekomst 

Vrijwillige oppashulp vormt een belangrijke schakel in het geheel van niet-professionele zorgomkadering en 

thuishandhaving van ouderen. Omwille van het onkostenvergoedingssysteem is het belangrijk dat de juiste 

afstemming wordt gemaakt met andere vormen van vrijwillige inzet. Vrijwillige oppashulp kan als  

complementaire dienst wordt ingeschakeld in een buurtgericht informeel zorgnetwerk. 

 

   Actiepunt 1 Inschakelen van oppashulp in het lokaal netwerk van informele buurtzorg 

Wat Mits een meer lokale inbedding van vrijwillige oppashulp kan het onderdeel zijn van 
een lokaal informeel buurtzorgnetwerk.  

Hoe - Diensten voor oppashulp betrekken bij de ontwikkelingen van projecten van 
actief zorgzame buurt.  

Te betrekken partners - Erkende diensten voor oppashulp  
- Projecten zorgzame buurt 
- Kenniscentrum Woonzorg Brussel  

 

 


