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AGENDA

13u00 WELKOM: U kan inloggen via de link ( zie 1 )

13u15 Verwelkoming Gert Verbruggen ( UMCA – UAntwerpen ) 

13u20 Buurtgerichte zorg in Vlaanderen : waarom en waartoe?
Prof. Emily Verté ( VUB – UAntwerpen -
Academie voor de Eerste Lijn)

13u40 De analysefase : voorstelling ondersteuningspakket Zorgzame Dorpen
Sofie Vanmarcke ( Provincie Antwerpen )

14u00 De opstartfase van een buurtzorgconcept : een praktijkervaring 
Leen Heylen – ( Thomas More )

14u20 De evaluatie van een buurtzorgproject
Prof. Paul Van Royen ( UAntwerpen )

14u25 Vragen Allen

14u35 De do’s en dont’s Prof. Paul Van Royen ( UAntwerpen ) –
Prof. Dominique Verté ( VUB )

14u45 Einde.
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INFORMATIE
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Enkele afspraken :
Moderator : Gert Verbruggen

Graag : 
1. GSM afzetten –

geen smartphone in de buurt
2. Geluid afzetten
3. Video afzetten
4. Vraag : Chat ( moderatoren ) –

Q&A
5. Technisch probleem –

herstart/chat
5. Symposium verlaten
5. Presentaties - video opname
6. Evaluatie
7. Vervolg symposium : 23/04/2021



Deelnemers
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Onderwijs 41

Dienstencentrum 22

1ste lijn 23

Logo 8

Welzijn 20

Mantelzorger - Seniorenexperten 28

Woon- en zorgcentra 29

Lokale - Vlaamse - Federale overheden 63

Arts 16

Gezondheidsinstellingen 9

Geestelijke Gezondheidszorg 4

Andere 33

TOTAAL 296



Buurtgerichte zorg in Vlaanderen : 
waarom en waartoe?

Prof. Emily Verté 

( VUB – UAntwerpen - Academie voor de Eerste Lijn)



De analysefase : 
voorstelling ondersteuningspakket Zorgzame Dorpen

Sofie Vanmarcke

( Provincie Antwerpen )



De opstartfase van een buurtzorgconcept : 
een praktijkervaring 

Leen Heylen 

( Thomas More )



De evaluatie van een buurtzorgproject

Prof. Paul Van Royen 

( UAntwerpen )



Evaluatie Buurtzorg – Zorgzame buurten

• Evaluatie is belangrijk: nagaan of er resultaat/impact is 
van projecten en het veranderingsproces



Evaluatie Buurtzorg – Zorgzame buurten

• Impact –erg verschillend – multidimensioneel: bereik, 
zorgzaamheid, status van bewoners zelf, impact op 
informele/formele zorg, economisch/financieel 
resultaat, …
DUS verschillende indicatoren nodig 

• Resultaat moet meetbaar en evalueerbaar zijn
• Beoordelen of evalueren met klassieke instrumenten 

lukt niet altijd met de klassieke meetinstrumenten 
Cave met registratiesystemen, enquêtes…

• De waarde van buurtzorg – zorgzame buurten, haal je 
ook uit de verhalen van zorgzame buren 

• DUS: evaluatie van buurtzorg/zorgzame buurten moet 
nog verder ontwikkeld worden 



Vragen

Allen



Het is goed dat Buurtzorg en zorgzame buurten zeer informeel ontstaan.
Moet er toch niet wat meer incentives komen van lokale besturen?

Alles in vrijwilligerswerk opnemen is een te hoge verwachting, wat een knelpunt zal

zijn en blijven om dit verder uit te werken.

Prof. Dominique Verté - VUB



In onze zorgzame buurt 'Zorgzaam Wilsele Dorp' blijkt de verbinding tussen formele 
zorgverleners en de informele zorg (de buren zelf) geen evidentie (o.a. privacy>< 
stigmatisering, grote werkdruk, financieringsmodel van de zorg zijn genoemde 

barrières). 
Zijn er vanuit de expertise en onderzoek tips en tricks om deze verbinding te 

faciliteren?

Prof. Dominique Verté - VUB



Zorgzaamheid is meer dan een organisatie of een plan van aanpak het is veeleer het 
stimuleren van een zorgzame houding. 

Hoe zie je dat? 

Leen Heylen – Thomas More.



Welke rol kunnen ziekenhuizen spelen in buurtgerichte zorg?

Prof. Paul Van Royen - UAntwerpen

Prof. Dominique Verté - VUB



Hoe kan je initiatieven verankeren in het lokaal beleid van steden en gemeenten? 

Prof. Paul Van Royen - UAntwerpen

Prof. Dominique Verté - VUB



De do’s en dont’s

Prof. Paul Van Royen ( UAntwerpen ) –

Prof. Dominique Verté ( VUB )



De do’s en dont’s

1. Bepaal uw doelstelling: buurtgerichte zorg 
of zorgzame buurt

2. Breng ALLE capaciteit in de buurt in kaart 
(formeel en informeel)

3. Stel de bewoner en de mantelzorger 
centraal en niet de organisaties

4. Verduurzaam uw project  – kies 
voor de weg van de geleidelijkheid’ 

5. Baseer u op lokale noden en behoeften

6. Veranker en deel de kennis, ervaring en 
methodes.

1. Geen marktverstoring (monopolievorming)

2. Schuif geen verantwoordelijkheden af

3. Overbelast uw stakeholders niet -
ook niet voor doelloze registratie of 
evaluatie.
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De do’s De dont’s



EINDE

Vergeet niet het evaluatieformulier in te vullen.

U krijgt een mail waar en wanneer de presentaties online te vinden zijn.

Wij zullen u informeren waar u de antwoorden op uw vragen kan vinden.

Sofie.VANMARCKE@provincieantwerpen.be

leen.heylen@thomasmore.be

Emily.Verte@vub.be

paul.vanroyen@uantwerpen.be

Dominique.Verte@vub.ac.be

mailto:Sofie.VANMARCKE@provincieantwerpen.be
mailto:leen.heylen@thomasmore.be
mailto:Emily.Verte@vub.be
mailto:paul.vanroyen@uantwerpen.be
mailto:Dominique.Verte@vub.ac.be
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