
DE OPSTARTFASE VAN EEN 
BUURTZORGCONCEPT: EEN 

PRAKTIJKERVARING

LEEN HEYLEN

1



• Hoe vertaalt het beleidsconcept van buurgerichte 
zorg zich in de praktijk?
1. Wat is de ervaren meerwaarde en waar liggen kansen? 

2. Waar situeren zich uitdagingen? 

• Vertrekpunt: wetenschappelijke evaluatie enkele 
pilootpraktijken
− Online survey 

− Diepte interviews met buurtbewoners 

− Documentenanalyse 

− Focusgroepen met betrokken professionals en beleidsmakers

VAN MODEL NAAR PRAKTIJK 

2



ONZE PRAKTIJKERVARINGEN
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Zorgzame dorpen

Buurtanalyses in verschillende 
gemeenten (Hoogstraten, 
Turnhout, Westerlo…)



• Diversiteit aan initiatieven met diversiteit aan 
doelstellingen: van sociale cohesie 
versterken, tot informele zorg en / of 
toeleiding & detectie van zorg- en 
ondersteuningsnoden 

• Gemeenschappelijk: 
− In de ‘buurt’, in de nabije woonomgeving van 

kwetsbare inwoners

− Professionele ondersteuning 

PRAKTIJKERVARINGEN 
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• Kansen voor ontmoeting 

1) ERVAREN MEERWAARDE & KANSEN
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• Ontmoeten versterkt kleine helpen 

• Kan vraag- en handelingsverlegenheid 
doorbreken

1) ERVAREN MEERWAARDE & KANSEN
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• Zet in op nabijheid van (professionele) zorg & 
steun 

1) ERVAREN MEERWAARDE & KANSEN 
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• Inclusieve aanpak: voor iedereen in de buurt, 
met specifieke aandacht voor inwoners met 
kwetsbare positie  

• Kans om voorbij ‘ageism’ te denken 

1) ERVAREN MEERWAARDE & KANSEN
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• Valkuil: nostalgie leidt praktijkvertaling 

2) UITDAGING #1 IN DE PRAKTIJK 
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• Niet iedereen heeft een buur 

− 28% van de Vlaamse bevolking woont in een plaats 
met onvoldoende mix van basisvoorzieningen op 
fiets- of wandelafstand

− Een kwart van de Vlaamse bevolking woont in een 
lintbebouwing 

• Hoe deze groep niet uit het oog verliezen in 
praktijkvertaling? 

2) UITDAGING #2 IN DE PRAKTIJK
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• Rol professional / trekker 

− Tussen vasthouden en loslaten

− Tijd en ruimte: ploetertijd

3) UITDAGING #3 IN DE PRAKTIJK 
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• Praktijkvertaling duidt op potentieel 
buurtgerichte zorg maar ook uitdagingen

− Kansen: nabij & inclusief

− Uitdagingen: rol professional /trekker & nostalgie 

• Vaak ploeteren: met vallen en opstaan 

SAMENVATTEND
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Contact: leen.heylen@thomasmore.be

www.vonk3.be
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