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• Regierol lokaal bestuur

- Buurtzorgregie

• Samen

- Lokale overheid

- Gemeenschap

- Middenveld

• Focus

• Impact

- Inclusieve, zorgzame buurt

- Eenzaamheid tegengaan

- …

Acht bouwstenen voor buurtgerichte zorg
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De wijk

Ruimtelijke 
planning

Mobiliteit

Vrije tijd

Werk

Onderwijs

Wonen

Welzijn & 
Zorg

Leefmilieu, 
natuur, …

Met een tweeledige focus (1/2)

• Kwetsbaarheid en mogelijkheden van de buurt
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Met een tweeledige focus (2/2)

• Focus op mensen in kwetsbaarheid en hun 

mogelijkheden
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Uitsluiting Segregatie

Integratie Inclusie
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We onderscheiden regie op 3 niveaus
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Hulpverlening & 

zorgcoördinatieHet individu

De 
gemeente

De buurt

Buurtzorgregie Lokaal Sociaal Beleid
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De acht functies van buurtzorgregie
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Sociale netwerken

versterken

Sociaal gewaardeerde

rollen creëren

Sensibiliseren en

informeren

Partnerschappen

vormen en

samenwerken

Zorgnoden detecteren

Toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning

Beleid adviseren

vanuit de straat

Een buurt- en

impactanalyse maken
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• Sociale netwerken
- Mensen willen erbij horen

- Kwaliteit van leven

- Gelukkig zijn

- Soorten netwerken

- Diverse methodes

• Sociaal gewaardeerde 
rollen
- Mensen willen ertoe doen

- Een betekenisvol leven

- Methodes: Dilts and 
Bateson, Social Role 
Valorisation

De acht functies van buurtzorgregie
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Sociale netwerken

versterken

Sociaal gewaardeerde

rollen creëren

Sensibiliseren en

informeren

Partnerschappen

vormen en

samenwerken

Zorgnoden

detecteren

Toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning

Beleid

adviseren

vanuit de 

straat

Een buurt- en

impactanalyse maken
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De acht functies van buurtzorgregie

28-4-2021

Pastorietuin (Gits-Hooglede)
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• Sensibiliseren en 

informeren

- Folders

- Vormingen

- Storytelling

- Rolmodellen

- Social marketing

- …

• Partnerschappen

- Multidisciplinair

- Transversaal

- Harvard methode

De acht functies van buurtzorgregie
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Sociale netwerken

versterken

Sociaal gewaardeerde

rollen creëren

Sensibiliseren en

informeren

Partnerschappen

vormen en

samenwerken

Zorgnoden

detecteren

Toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning
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De acht functies van buurtzorgregie
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Multilogem (Elsene)

‘t Kwartiertje (Sleidinge)



VVSG  -VVSG  -

• Zorgnoden detecteren

- Outreaching

- Partnerschappen

- Sociale netwerken

- Sensibiliseren en 

informeren

• Toeleiding

- Multidisciplinair

- Transversaal

- Harvard methode

- Meldpunt

De acht functies van buurtzorgregie
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Sociale netwerken

versterken

Sociaal gewaardeerde

rollen creëren

Sensibiliseren en

informeren

Partnerschappen

vormen en

samenwerken

Zorgnoden

detecteren

Toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning

Beleid

adviseren

vanuit de 

straat

Een buurt- en

impactanalyse maken
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• Beleid adviseren

- NOOZO

- Burgerparticipatie

• Een buurt- en 

impactanalyse maken

- Kenmerken van de buurt

- Opgave?

- Noden?

- Talenten en capaciteiten?

- Prioriteit?

- Energie?

- Methodes

De acht functies van buurtzorgregie
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Sociale netwerken

versterken

Sociaal gewaardeerde

rollen creëren

Sensibiliseren en

informeren

Partnerschappen

vormen en

samenwerken

Zorgnoden

detecteren

Toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning

Beleid

adviseren

vanuit de 

straat

Een buurt- en

impactanalyse maken
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De acht functies van buurtzorgregie

28-4-2021
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De acht functies van buurtzorgregie
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Sociale netwerken

versterken

Sociaal gewaardeerde

rollen creëren

Sensibiliseren en

informeren

Partnerschappen

vormen en

samenwerken

Zorgnoden detecteren

Toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning

Beleid adviseren

vanuit de straat

Een buurt- en

impactanalyse maken
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Meer info
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Dany Dewulf
Stafmedewerker Inclusie en vermaatschappelijking van zorg

VVSG vzw
Team Welzijn

T 02 211 56 06
M 0497 46 15 72
dany.dewulf@vvsg.be
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

mailto:dany.dewulf@vvsg.be

