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INHOUD

1. Aanleiding en doelstelling ‘zorgzame dorpen’

2. Ondersteuningspakket ‘zorgzame dorpen’ :  inhoud en proces

3. Stavaza en hoe verder mee aan de slag

4. Praktijkervaringen en leerelementen
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1. Aanleiding en doelstelling 
‘zorgzame dorpen’
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ZORGZAME DORPEN - aanleiding

• Lokale besturen worden in dorpen, wijken en gehuchten 
geconfronteerd met een aantal tendensen zoals veranderende 
gezinssamenstellingen, vergrijzing, veranderend of beperkter 
aanbod aan basisvoorzieningen,….. Dit geldt sterker op het 
platteland.

• Sterke focus om regionaal en lokaal in te zetten op zorg in de 
samenleving : regierol lokale besturen, opstart Eerstelijnszones, …

• Lokale besturen zijn zoekende hoe ze in de praktijk kunnen 
bouwen aan zorgzame dorpen. 61% van de door ons bevraagde 
organisaties gaf aan meer informatie te willen rond zorg in het dorp 
of in de buurt. 
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ZORGZAME DORPEN – doelstelling

• Als provincie zetten we sterk in op veerkrachtige gemeenschappen 
en dorpen vanuit verschillende beleidsdomeinen (zorg, wonen, 
platteland- en dorpenbeleid). Dit doen we tevens vanuit een 
bovenlokale visie met aandacht voor de lokale behoeften.  

• Voedingsbodem voor het project ‘zorgzame dorpen’, een 
samenwerking met Thomas More Vonk 3 en P.PUL verbonden aan 
de KULeuven. (Gestart in januari 2019)

• Ontwikkeling en testing van een ondersteuningspakket met 
concrete handvatten en methodieken voor lokale besturen om zelf 
op een onderbouwde manier ‘zorgzame dorpen’  vorm te geven.
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2. Ondersteuningspakket 
‘zorgzame dorpen’
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Bron : https://www.kenniscentrumwwz.be/zorgzame-buurt

https://www.kenniscentrumwwz.be/zorgzame-buurt
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ONDERSTEUNINGSPAKKET - inhoud 
en proces
• Tools voor een goede analyse van wijken, 

gehuchten, dorpen

• De cijfers – wie woont er?

• Wat leeft er?

• Omgevingsanalyse : Hoe

ziet de buurt eruit? Welke 

voorzieningen zijn er?

• Methodieken voor het formuleren van acties, 
impact en beleid in kader van zorgzame dorpen
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Voorbeeld
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3. Stavaza en volgende 
stappen?
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Testfase pilootlocaties 

• Januari 2020 – september 2020: piloottest pakket 
(10 gemeenten betrokken)

• Hoogstraten, Oud-Turnhout, Laakdal en Aartselaar

• ELZ Middenkempen: Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar

• Najaar 2020: finaliseren ondersteuningspakket
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Vervolg in het Empowercare project
• Project met 13 partners uit VK, Frankrijk, Nederland en België

• Gestart op 01/01/2020 en loopt tem september 2022

• Ondersteuningspakket ‘zorgzame dorpen’ verder uitbouwen voor de 
uitvoeringsfase. 

- Hoe gaan ze aan de slag met het actieplan en de gemaakte 
plannen? 

- Vertaalt de beoogde impact zich effectief in de praktijk met 
specifieke aandacht voor de doelgroep (65+ en 50+ met een 
chronische ziekte)

- Integratie van goede praktijken en elementen van de modellen van 
de Europese projectpartners. 

• Ontwikkeling en testen van een opleiding – en ondersteuningspakket
voor eerstelijnszorgprofessionals. 

- Impact ‘zorgzame dorpen‘ en welke ondersteuningsbehoeften 
komen naar voor ? 



14 - 9/8/2020

4. Praktijkervaringen en 
leerelementen
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BUURTKAR

MOBIEL CAFE
BABBELTAFEL IN SUPERMARKT

SAMEN BOODSCHAPPEN DOEN

DORPSPUNT
KLUSJESDIENST

SAMEN KOKEN 

KOFFIEOCHTENDEN
OOGJE IN HET ZEIL

BUREN BEZOEKEN

BUURTGEZELLEN

KOKEN VOOR EEN ANDER 

EXTRA BROOD VAN DE BAKKER

DORPSHUISKAMER
ZORGVRIJWILLIGER

VOORBEELDEN

AANGEPASTE WONINGEN

WOONZORGZONE

VOETGANGERSCIRKEL

SENSOREN IN WZC/THUIS
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Eerste ervaringen uit de testing

• Lerend netwerk : delen goede praktijken, delen lokaal 
proces,…. – grote meerwaarde

• 1 op 1 coaching – grote meerwaarde

• Dorp - overschrijdende en bovenlokale noden komen aan bod 
zoals verdwijnen basisdienstverlening, tekort aan huisartsen, 
geen lokaal aanbod aan GGZ,…

• KSF :  Tijd, ruimte, mandaat, duowerking op lokaal niveau, 
ambitie niveau en engagement betrokken stakeholders.



Bedankt!

contact  : 
Sofie.vanmarcke@provincieant
werpen.be
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