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Belang van lokaliteit



“Maar iets dat opvalt is dat de buurt, wijk, straat – hoe je het ook 

noemt – belangrijker wordt naarmate je ouder wordt.”

(vrouw, 81 jaar)



Zorg- en welzijnsbeleid = lokaal verhaal*

Elke gemeente heeft zijn eigen profiel;

Verschillen tussen gemeenten zijn groot en variëren 

onderling sterk.

* Gebaseerd op resultaten van de Ouderenbehoeftenonderzoeken VUB; N=90.000 ouderen 

Eenzaamheid in provincies

§ Max: 11,7% 
§ Min: 10,7%

Eenzaamheid in gemeenten

§ Min: 5,5 %
§ Max: 27,5%



Noodzaak aan buurtzorg: theoretische onderbouw



Ongelijkheid tussen burgers in/en buurten…*

ØZorgnoden verschillen naargelang de omgeving of buurt;

ØHiërarchie van noden:

Hoge risico-buurten: focus op toegang tot zorg- en ondersteunende diensten en op informele zorg;

Lage risico-buurten: focus op kwaliteit van zorg- en ondersteunende diensten en op formele zorg.

ØZorgnoden verschillen naar gelang de formele en informele context van personen met een zorg en 
ondersteuningsnood.

*Verté, E. (2017). CARING FOR CARE. The development of the INClusive CAre framework., Vrije Universiteit Brussel, Brussels. 



… voorwaarden voor inclusieve zorg*

1. Een empowerend perspectief hanteren 
aangaande de organisatie van zorg- en 
ondersteunende diensten 
(capaciteitsbenadering en co-creatie); 

2. Includeren van de formele en informele context 
van de zorgontvanger in de organisatie van zorg 
en welzijn; 

3. Hanteren van een multi- en interdisciplinaire 
buurtgerichte aanpak in zorg en welzijn; 

4. Faciliteren van toegang tot zorg- en 
ondersteunende diensten in de buurt.

*Verté, E. (2017). CARING FOR CARE. The development of the INClusive CAre framework., Vrije Universiteit Brussel, Brussels. 



* Zorg en welzijn worden hier breed gedefinieerd; mapping van alle lokale capaciteit, zoals ook politie, apotheker, vrijwilligers, 
café-uitbater, bakker, buurtwinkel,…
* Verté, E. (2017). CARING FOR CARE. The development of the INClusive CAre framework., Vrije Universiteit Brussel, Brussels.
* Verté, E. (2018). Een buurtgerichte aanpak voor inclusieve zorg. VIEWZ. Visie en expertise in welzijn en zorg. (3), 61-63.  



Opkomst concept integrated community care

De TransForm-community ontwikkelde 7 effectiviteitsprincipes voor buurtzorg (in literatuur gerefereerd naar 
“integrated community care”)*:

1. Ontwikkel en ondersteun ALLE capaciteit in de buurt;

2. Stimuleer samenwerking tussen ALLE aanwezige lokale actoren om zo tot de co-productie van zorg en welzijn te komen;

3. Versterk buurtgerichte eerstelijnszorg en vertrek daarbij vanuit de levensdoelen van het individu (cf. doelgerichte zorg);

4. Verhoog de gezondheid van burgers en werk gezondheidsongelijkheid weg d.m.v. preventie en gezondheidsbevordering;

5. Investeer in sociale infrastructuur ter bevordering van ontmoeting en sociale cohesie in de buurt;

6. Ontwikkel juridische en financiële kaders die co-creatie van zorg en welzijn in de buurt mogelijk maken;

7. Evalueer continu de kwaliteit van zorg en ondersteuning en van gezondheid en welzijn in de buurt, gebruikmakend van methoden en
indicatoren die gebaseerd zijn op de voorgaande principes en gedocumenteerd met behulp van een ‘buurtdiagnose’ waarbij ALLE 
stakeholders betrokken zijn.

*Vandensande, T. (2020). Starting the Transition Towards Integrated Community Care 4all. International Journal of Integrated Care, 20(2).



Buurtzorg in Vlaanderen en Brussel



Beleidsontwikkeling in Vlaanderen

Ø Regeerakkoord 2014-2019 (nadruk op “ageing in place”)

Ø Conceptnota ouderenzorg ‘Dichtbij en Integraal’ en inspiratienota ‘Zorgzame buurten’ 2018

Ø Regelgeving

§ Geactualiseerd Woonzorgdecreet (verbreding rol WZC en LDC’s);

§ Decreet lokaal sociaal beleid; 

§ En andere decreten WVG.



Buurtzorginitiatieven

Ø Fonds Dr. Daniël De Coninck, in beheer van de Koning Boudewijnstichting, ondersteunt 34 buurtzorgprojecten;

Ø Lerende netwerken: VVSG, Kempen (UC Leuven Limburg) & Academisch lerend netwerk: Academie Voor De Eerste Lijn;

Ø Vicinia vzw ontwikkelde een buurtatlas met honderden initiatieven (kennisplatform);

Ø Allerhande lopende projecten door universiteiten en hogescholen: VUB voor Knokke-Heist, UC Leuven Limburg, KdG, Thomas 
More, Provincie Antwerpen;

Ø Integreo-projecten zoals Boost.



Recente ontwikkelingen in Vlaanderen en Brussel

• Buurtgerichte zorg als belangrijk thema van 

minister Beke & minister Maron

• Toename relevantie buurtzorg door covid-19

§ Toenemend belang van lokaliteit en nabijheid als post-

pandemisch herstel (zie ook lokale burgerinitiatieven, 

lokale contacttracing);

§ Referentie in Vlaams economisch en maatschappelijk 

relanceplan;

§ 15 minute-city (e.g. Parijs) & Age-friendly city concept 

(WHO) als good practices.



Oprichting onderzoeksafdeling buurtzorg 
Academie Voor De Eerste Lijn



Evidence-based buurtzorg

Oprichting onderzoeksafdeling buurtzorg Academie Voor De Eerste Lijn

O.b.v. stakeholder interviews, nood aan:

§ Duidelijke conceptualisatie en definitie (e.g. zorgzame buurten vs. buurtgerichte zorg);

§ Evidence-based richtlijnen buurtzorg (tools, instrumenten, strategieën);

§ Handvaten voor implementatie;

§ Draaiboek voor evaluatie.



Onderzoeksprogramma*

DEEL 1: WAT IS BUURTZORG? ONTWIKKELING VAN EEN STRATEGISCHE EN 

OPERATIONELE DEFINITIE

• Studie 1. Concept-analyse van buurtzorg;

• Studie 2. Mixed-method onderzoek met burgers, professionelen en 

beleidsmakers die buurtzorg hebben geïmplementeerd;

door VUB AGOG, VUB HUIS, HoGent.

DEEL 2: PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

• Studie 3. Project ‘z.Org’ onderzoekt de succesfactoren en barrières voor

samenwerking in zorgzame buurten – door UC Leuven Limburg; 

• Studie 4: Onderzoek naar de wijze waarop (in)formele zorg- en welzijnsactoren 

in de Brederodewijk in Antwerpen een zorgzame buurt maken en hoe ze op 

buurtniveau kunnen samenwerken – door KdG.

Onderzoeksafdeling
Buurtzorg

VUB 
HUIS

VUB 
AGOG

HoGent
UC 

Leuven 
Limburg

KdG

Promotor: Emily Verté;
Co-promotor: Nico De Witte;
Onderzoekers: Deborah Lambotte, Sam Pless, Maja Lopez-Hartmann.

*Dit is de start van een breder onderzoeksprogramma Buurtzorg/Integrated community care die momenteel verder wordt ontwikkeld. 
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