
 

Stap 3: Aan de slag met “Buurtgerichte zorg”.  
Uit het cahier 10 - Buurtgerichte zorg. 
 

Na stap 1 en 2 kan je deze extra stap nog aan jouw buurtonderzoek 
toevoegen. Je kan er ook voor kiezen enkel deze oefening te maken. Een 
aantal onderdelen overlappen stap 1 en 2. 

 

Het organisatiemodel buurtgerichte zorg biedt aan iedereen in de buurt of wijk 
geïntegreerde hulp, zorg en ondersteuning op maat. Buurtgerichte zorg is een strategie 
om inclusieve en zorgzame buurten te ontwikkelen. Dit als belangrijk onderdeel van 
duurzame buurten waar alle diensten in de omgeving op 15 minuten wandelen aanwezig 
zijn. Buurtgerichte zorg is meer dan enkel zorg en focust op zorg voor elkaar. Met dit 
onderdeel benoem je de missie van jouw organisatie én analyseer je beter de rol die 
jouw organisatie in deze buurt opneemt of kan opnemen. Een deel van de oefening heb 
je wellicht al in de voorgaande stappen gemaakt, waardoor deze oefening iets vlotter 
wordt. 

 
 
Dit organisatiemodel met zijn 8 functies van buurtzorgregie is een handig hulpmiddel 
om de eigen praktijk van de buurtgerichte zorg verder uit te diepen.  
In ons cahier 10 - Buurtgerichte zorg vind je meer achtergrondinformatie en maak je 
kennis met organisaties in Brussel die deze analyse reeds maakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Deze oefening is de Brusselse vertaling van buurtzorgregie van VVSG (redactie Dany Dewulf en Elke Verlinden), 
gebaseerd op het cahier “Aan de slag met buurtgerichte zorg ”en de 8 functies van buurtzorgregie. 
 

  



 

1. Maak een buurtanalyse 

Nieuwe initiatieven hebben meer kans op slagen als ze gebaseerd zijn op een 
buurtanalyse. 
Aan de hand van gegevens uit de Brussels wijkmonitor kan je nog scherper in beeld brengen 
wat de troeven en mankementen van je omgeving zijn. 
https://wijkmonitoring.brussels/ 
 

Hoe verhoudt jouw organisatie zich ten opzichte van de 

(lokale) overheid? 

 Er zijn goede contacten met lokale/gewestelijke overheid * 
 Er zijn weinig contacten met lokale/gewestelijke overheid * 
 Er zijn geen contacten met lokale/gewestelijke overheid * 
 VGC/GGC/COCOF * 
 Andere: ……………… 

*Schrappen wat niet past 

 

Wie zijn de inwoners/buurtbewoners? Voornamelijk: 

 Loontrekkenden 
 Tweeverdieners 
 Arbeiders 
 Werklozen 
 Mensen zonder wettig verblijf 
 Nieuwkomers 
 Oudere en zorgbehoevende mensen 
 Andere kwetsbare burgers: …………………… 

 

Ken je de sleutelfiguren uit de buurt? 
 Wie zijn ze? Som ze op en duid aan met wie je contact hebt of wil hebben. 

 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………..  

https://wijkmonitoring.brussels/


 

Welke verenigingen zijn er in de buurt? Met welke heb je 
reeds een contact? 
Som op:  

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 
 Andere:  

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 
Raadpleeg enkele statistische gegevens over aantal inwoners, bevolkingsdichtheid, 
gezinssamenstelling, inkomen en werkloosheid via www.wijkmonitoring.brussels 
Kwalitatieve gegevens zijn erg belangrijk; de noden en potentieel van de buurt, talenten 
en capaciteiten van buurtbewoners en kwetsbare groepen, aanwezigheid of tekort aan 
voorzieningen, enzovoort.  

 
 

  

http://www.wijkmonitoring.brussels/


 

TIP: Druk een foto van de wijk op papier af en duid alle functies en 
organisaties aan.  

 

 

 

 

 

2. Investeer in partnerschappen en samenwerking 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” luidt het gezegde. 
Afhankelijk van de diensten die jullie aanbieden, sta je in dit onderdeel stil bij wenselijke  
partnerschappen. Kwetsbare buurtbewoners hebben vaak problemen op meerdere 
levensdomeinen: gezondheid, psychische problemen, werkloosheid, schulden, slechte 
huisvesting enzovoort. Iedereen, en vooral de cliënt, wint bij samenwerking. 
Een duurzaam partnerschap vertrekt van een integrale aanpak, gemeenschappelijke 
doelen, kennisdeling, gelijkwaardigheid en verbindend leiderschap.  
 
Zoals in oefening 2 is zicht krijgen op de bredere omgeving een verrijkende oefening. 
Bekijk met wie jullie eventueel beter kunnen samenwerken.  

 Zorgdiensten 
 OCMW 
 CAW 
 Lokale dienstencentra 
 Woonzorgcentra 
 Huisartsen, apothekers, gemeenschapswachten, werkgevers … 
 Verenigingen, scholen, handelaars, medewerkers van de gemeente … 
 Actieve burgers, netwerken van lotgenoten, vrijwilligersorganisaties en 

mantelzorgers. 
 Andere: 

………………………………………………………………………………………………………………. 



 

3. Sensibiliseer en informeer 

Hulpbehoevenden die het aanbod aan zorg en ondersteuning niet kennen, kunnen er 
niet naar vragen. Informeer hen over het zorgaanbod in hun buurt.  
 

 Wij verlenen informatie aan informele zorgverleners zoals familie, vrienden, 
buren en vrijwilligers.  

 Wij maken buurtbewoners vertrouwd met de sociale kaart. 
 Wij sensibiliseren buurtbewoners en naasten over kwetsbaarheid van de 

doelgroep. 
 Wij leren informele zorgverleners hoe zij kunnen omgaan met beperkende 

factoren zoals hoge leeftijd, armoede, problematisch gedrag of handicap.  
 Wij sensibiliseren buren, verenigingen en organisaties over de doelgroep en 

verhogen zo hun betrokkenheid, hun inzet en hun begrip. 
 

Zo breng je in de buurt of wijk een zorgzame cultuur tot stand. 
 

4. Werk aan sociale netwerken 

Niet elke hulpbehoevende kan terugvallen op familie, vrienden, kennissen, buren, een 
vereniging of professionele hulp. Mensen willen graag ergens bij horen (belonging) en 
betekenisvol zijn voor anderen (mattering). 

 Wij versterken het ondersteuningsnetwerk van kwetsbare en 
zorgbehoevende mensen 

 Wij stimuleren onderling contact en ontmoeting.  
 Andere:………………………………………………………………………………………………………

………….. 
 
Sociale cohesie versterkt de onderlinge betrokkenheid en solidariteit, en sociale 
netwerken spelen een grote rol in de kwaliteit van leven. Waar mensen elkaar 
ondersteunen en zorg dragen voor elkaar, stijgt het niveau van gezondheid en welzijn 
voor iedereen. Inclusieve en zorgzame buurten verminderen de ongelijkheid in de 
samenleving en versterken het gevoel van veiligheid. 
 

5. Koester inzet en talenten 

Mensen bieden liever hulp, dan er om te vragen. Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt 
om iets te bieden; bijvoorbeeld als lid van een vereniging, als buurt, als vrijwilliger. Het 
is niet omdat iemand hulp vraagt, dat die persoon geen talenten, capaciteiten of 
levenservaring heeft om een bijdrage te leveren of een rol te krijgen in de buurt. Soms is 
dat niet mogelijk, maar ook dan is mogen deelnemen of aanwezig zijn, een erkenning die  
voor velen een wereld van verschil kan maken. 
 

 Onze doelgroep helpt ook anderen en buurtbewoners.  
 Wij werken aan integratie van onze doelgroep in de wijk door 

ontmoetingsmomenten mogelijk te maken. 
 Wij vinden ieders talent een kracht met positieve impact op ieders 

levenskwaliteit en maken daar echt werk van. 



 

 
Het gevoel van eigenwaarde neem toe, mensen leggen meer contacten, komen op 
verschillende plaatsen, ontmoeten anderen en verruimen hun (sociaal) netwerk. 
Kwetsbare mensen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de integratie en inclusie 
van hun buren en lotgenoten. Wie anderen kan helpen – al is dat soms enkel de ander 
een spiegel voorhouden – krijgt meer zelfvertrouwen en ontwikkelt een positief 
zelfbeeld.  
Vaak heeft dat een positieve impact op hun omgeving en daar vaart iedereen wel bij. 
 

6. Detecteer zorgnoden 

“Ik kan nog goed voor mezelf zorgen” en “Ik wil baas blijven over mijn leven” en “Ik wil 
niemand tot last zijn”; we kennen ze allemaal, deze uitspraken. Hulp vragen is niet 
eenvoudig, het aanvaarden evenmin. Net daarom is detectie van zorgnoden zo 
belangrijk. Wie hulp mijdt, loopt immers een groter risico op sociaal isolement en 
vereenzaming. 
 

 Wij doen beroep op partners en sociale netwerken om zorgvragen te 
detecteren.  

 Vrijwilligers gaan op huisbezoek, nemen de tijd voor een gesprek en winnen 
hun vertrouwen. We krijgen antwoorden (of signalen) op vragen zoals: wat 
hebben mensen nodig, wat zijn hun wensen, wat kan de persoon zelf doen om 
problemen op te lossen of te voorkomen?  

 Wij bieden hulp aan mensen die het zelf niet meer allemaal rond krijgen. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wijs de weg naar de juiste zorg en ondersteuning 

Buurtgerichte zorg streeft ernaar om elke hulpbehoevende zo efficiënt en effectief 
mogelijk toe te leiden naar passende zorg en ondersteuning.  

 Wij werken samen met het lokaal bestuur en andere zorgaanbieders om de 
lokale noden en behoeften in kaart te brengen.  

 Wij overleggen met alle lokale partners om de toeleiding en doorverwijzing 
samen te organiseren.  

 Wij maken gebruik van aanklampende zorg daar waar dit noodzakelijk lijkt. 
 Crisishulp kan worden gebruikt als toegangspoort naar zorg en 

ondersteuning.  
 Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
  



 

 

8. Geef beleidsadviezen over uw buurt 

Lokale overheden hebben er alle belang bij om de vinger aan de pols te houden, en om 
na te gaan of adequaat wordt ingegaan op de noden, vragen en wensen van burgers. 
Daarbij gaat het niet enkel over welzijn, zorg en gezondheid, maar eveneens over wonen, 
mobiliteit en vrije tijd.  

 Wij benutten onze contacten en kanalen als organisatie om mee vorm te 
geven aan het beleid.  

 Onze buurt heeft een stem in het lokaal beleid. 
 Bewoners zijn betrokken bij het lokaal overleg. 
 Deelnemers en cliënten worden gehoord. Hun stem vertalen wij naar 

beleidsmakers. 
 Er zijn werkgroepen waar burgers mee uitvoering geven aan het beleid. 
 Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Beleidsadvisering kan op meerdere niveaus: van iets in gang zetten, over 
beleidsvoorbereiding tot en met concrete uitvoering. Maak buurtbewoners duidelijk 
waar hun impact zit en wat dat oplevert. 
 
Vrije vertaling uit: ‘Aan de slag met buurtgerichte zorg’ (VVSG/Politeia, maart 2019) 
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/buurtgerichte-zorg 
 
 

https://www.politeia.be/nl/publicaties/166308-aan+de+slag+met+buurtgerichte+zorg
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/buurtgerichte-zorg

