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Kansarme, dichtbevolkt, 

slechte woonkwaliteit, 

multicultureel, weinig 

residentiële voorzieningen, 

lokale / sociale voorzieningen 

eerder sterk uitgebouwd  

Kansrijke wijken, recente 

woningbouw; kwaliteitsvol 

wonen, veel eigenaars, ruiimte

en ghroen, residentiele zorg 

sterk aanwezig, weinig 

lokale/sociale diensten

Gemengd woontype (sociale) 

huur/eigenaar), gemiddelde 

woonkwaliteit, veel 

residentiële zorg, hoog aandeel 

ouderen

Zorgzame wijk: wat? 

• Woonzorgzone => territoriale afbakening

• 33 WZZ

• 3 grote types

• Planningsinstrument
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Zorgzame wijk: wat?

• Zorgzame wijk: inhoudelijk concept

= wijk waar voorwaarden zijn vervuld opdat ouderen en 
zorgbehoevende in eigen huis of vertrouwde buurt kunnen 
blijven wonen:

• Aangepaste woningen en woonomgeving

• Continuüm van zorg aanwezig / oproepbaar

• Aandacht voor sociale /welzijnsdimensie 

•

Gelijktijdig inzetten op wonen, welzijn en zorg!
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Vlaams/federaal

Gewestniveau

Bovenlokaal

Lokaal

Woonzorgzone

Zorgknooppunt

ZORG

WONEN

WELZIJNthuiswonen zelfzorg

Kangoeroe/groepswonen

assistentiewoning

thuiszorg

mantelzorg

sociaal netwerk
activering

ontmoeting

psychisch welzijn

veilige leefomgeving

Geen
Thuis

Residentieel Intensief
woonzorgcentrum

kortverblijf

dagverzorgingscentrum

LDChuisarts

Informatie, coördinatie, meldpunt, preventie

Woonvormen, (para)medici

Urbanisme, ocmw (maaltijden), GSC

Sociaal vervoer, verhuisdienst, 24u permanentie

Zorgzoeker, sociale huisvesting, premies, 

Regelgeving, PAB



Zorgzame wijk: waarom?

• Cliëntperspectief
Empowerment, participatie en  zelfregie van ouderen!

• Ouderen zijn aangewezen op de buurt
- Verminderde mobiliteit 

- Familie woont veraf

- Functionele beperkingen

• Ouderen zijn gehecht aan de buurt
- Wens om thuis : vertrouwde omgeving te blijven

- Vertrouwde omgeving biedt houvast

- Aversie tegen verandering / verhuis

• ‘Zorgzame buurt’ = beschermende factor
‘ de kwaliteit van de buurt, het sociaal kapitaal en de sociale cohesie 
beschermen het welzijn van ouderen tegen de nadelen van het alleen 
staan of een laag inkomen
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Zorgzame wijk: waarom?

• Maatschappelijk perspectief

• Compactheid van de stad = troef

• Wijk als basiseenheid

• Vermaatschappelijking van de zorg

• zorg kunnen krijgen in de vertrouwde omgeving

• ondersteuning  door / van informeel netwerk

• efficiënte inzet van middelen

• benutten van het potentieel in de buurt

- 28% is bereid zich in te zetten (BAS Brussel – 16% in Vlaanderen)
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Zorgzame wijk: waarom

• Perspectief (zorg)organisatie

• Herdenken zorgprocessen en inzetten op:

• matching zorgvrager en (informeel) zorgaanbod

• efficiënte inzet personeel

• complementariteit met informele zorg

• zorgcontinuïteit

• arbeidstevredenheid
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Van concept naar praktijk via 

2 innovatieve projecten

Presentation Template KWB 8

Zorgzame wijk: hoe?





Zorgproeftuinen 

• Context 
• Zorgproeftuinen (Lieten) in Vlaanderen

• Doelstelling
• Experimenteerruimte in de sector om samen met gebruikers en 

bedrijven nieuwe zorgprocessen en zorgproducten te ontwikkelen als 
antwoord op:   

• Optimaliseren van de  thuiszorg

• Aanpassing woningen en woonomgeving

• Tegengaan van vereenzaming bij ouderen

• Ontwikkeling van zorgvormen tussen thuiszorg en residentiële zorg 

• Werkwijze
• Opzetten proeftuinplatformen + projecten 
• Proeftuin van min. 200 ouderen
• looptijd 1/11/2013 – 31/10/2016  (3 jaar) 
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Careville
Limburg

Innovage
Leuven AzoB

Antwerpen 

+ Brussel

AIPA
Aalst

Licalab
Turnhout

OPA (ouderen 

wonen passend)

Informele 

buurtzorg
Case-

management

Kennisplatform 

Wetenschappelijk consortium

Program-office

Project Y

Project X

Zorgproeftuin (6mio)

Innoviris
(600.000)



‘De ontwikkeling van een buurtgericht model van 

zorgorganisatie in een grootstedelijke context

zodat ouderen met een verminderde zelfredzaamheid 

zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis 

kunnen blijven wonen.’ 
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Platform Actief Zorgzame Buurt

• Twee steden samen: waarom? 
• Gezamenlijke denkoefening wijkgerichte zorg KC + ZB

• Proeftuin voor grootstad 

• Brussel niet apart

• Twee steden,drie buurten 
• Antwerpen: 

• Oud-Merksem (200 ouderen)
- hoog aandeel 80+

- aandeel allochtonen

• Brussel Schaarbeek en Etterbeek
• Schaarbeek (100)

- 39% niet-Belgische origine

- niet zozeer de ouderen van vandaag maar de ouderen van de toekomst

• Etterbeek (100)
- gemengd internationaal publiek

- minder gekleurd, maar evenzeer kwetsbaar o.w.v. beperkt netwerk of financiële situatie



Platform Actief Zorgzame Buurt
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Vervreemding

Wegvallen netwerken

Ontoegankelijkheid

Versnippering 

Kwetsbare & allochtone ouderen

Vraagverlegenheid

Gehechtheid

Handelingsbereidheid 

Kracht van de buurt

Nabijheid van diensten

Informele en professionele zorg

Zorggarantie en -continüum



Zorg = aanwezig en 

oproepbaar

Aangepaste woningen en 

woonomgeving

Opvolgen van 

economische 

impact en 

haalbaarheid (DKV)

Proeftuin: 400 (200) 

thuiswonende ouderen

Platform Actief Zorgzame Buurt

Ouderen wonen passend
- 100 woningscreening  door 

vrijwilligers (

- 50 adviseringen 

- 15 woningaanpassingen 

Trekkers:

Steunpunt WAP – LDC’s  
Monitoring 

focusgroepen –

65+ - IFZ/MZ -

prof. (VUB)

Informatie & 

Communicatie

platform (Cubigo)

Casemanagement
- 90 inclusies / indiv.

trajecten 

- Zorgregie ‘+’

- Relatie informeel –

formeel 

- Zelfsturende teams ? (LT)

Trekkers: LDC Chambéry & 

Aksent (0,3 CM)

Informele buurtzorgnetwerken
- Co-constructie  vrijwilligers – buurtorganisaties (15/wijk)

- LDC = knooppunt / aanspreekpunt

- 30 informele zorgdragers / wijk 

Trekkers: EVA vzw (+ Biloba) &n buurthuis Chambéry (0,5 IFBZCoach)

Sociale en welzijnsdimensie
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Platform AzoB

KC + Zorgbedrijf + Stad A’pen + DKV + Cubigo

Coördinatie en – ondersteuning

Kenniscentrum  woonzorg Brussel

Lokale trekkers - projectontwikkelaars

Sterke actor – mobiliseringskracht  - ondersteuning –
samenwerking  

Buurthuis 

Chambéry
LDC Aksent Thuiszorg 

Brabant + 

SWA

EVA vzw + 

Biloba

Gebruikerscommissie

‘externen’ (reflectie en 

disseminatie)

‘Entour-Age’

Zorgbedrijf 

Antwerpen

Stad 

Antwerpen –

ziekenzorg 

CM – LDC 

Zeelbaan

Platform Actief Zorgzame Buurt
ProgramOffice KIO



Platform Actief Zorgzame Buurt
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Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw

Olivia Vanmechelen

Lakensestraat 76 bus 2, 

1000 Brussel

Tel. 02 211 02 40

www.woonzorgbrussel.be
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+
Het BuurtPensioen



Het Buurtpensioen

• Context: Sociale Innovatie (Lieten)

• Project 1 jaar

• Hoe via vrijwillige zorg , voorzorgen nemen 

voor eigen toekomst

• Inspiratie: Care for care (Engeland)
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De Uitdaging en ons Antwoord
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Kracht 
van de 
buurt

Vergrijzing

Armoede

Vereenzaming

Andere 
wensen van 
mensen in 

hun zorgregie

Verlegenheid 
hulp te vragen 

en te geven



Pensioensparen in uren

21

• Buren voeren eenvoudige taken uit bij ouderen 

en personen met een beperking in de buurt via 

wederkerige uitwisseling: “de dienst die ik nu 

zelf bied aan anderen, zullen leden later aan mij 

terug bieden wanneer ik er zelf nood aan heb”.  

• De gepresteerde uren worden geregistreerd in 

hun persoonlijke kredietrekening, en kunnen 

onmiddellijk of later gebruikt worden om een 

familielid, een vriend, of zichzelf de nodige hulp te 

bieden. 



Het BuurtPensioen traject
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Pilootproject

• Focus op 
kwalitatief 
onderzoek

• Neder-Over-
Heembeek

Denkwerk

• Coöperatief 
ondernemen in uren

• Ondernemingsplan

Opschaling

• Opstart 
coöperatie

• Uitbreiding 
naar andere 
gemeenten

Nov 2013-okt 2014 jan 2014 – sep 2014 Vanaf sept 2014 -



Partners
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Kenniscentrum 
Woonzorg 

Brussel

ADO 
Icarus

Seniorencentrum 
Brussel

BWR – BROG EVA

VUB

Febecoop

Triodos 
Bank

FairFin

Delta Lloyd 
Life

Gebruikers

commissie

Care4Care

Sociale 

Fabriek

Sociale 
Innovatie

Fabriek

Vlaamse 
Overheid

Ando
Fonds –

KBS

bpost?



• Sinds start in november 
• Randvoorwaarden:

• Vrijwilligerscontracten  - verzekering 

• Registratiesysteem - krediet

• Start vrijwilligerswerking
• Recrutering via wekelijkse permanenties 

• Intake – screening 27 vrijwilligers 

• Terugkommomenten met VW’s - vorming - focusgropen

• Opstart individueel vrijwilligerswerk bij ouderen 

• Stuurgroep 
• Algemene projectopvolging

• Inspiratie elders?
• CareforCare (Engeland) – Time2care (Turnhout) – BurenVoorBuren (Kortrijk)

• Denkgroep coöperatie
• Coöperatie als structuur voor uitrol op lange termijn?
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Contactgegevens
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Met steun van de Vlaamse Overheid, Departement Economie, Wetenschap 

en Sociale Innovatie in het kader van de oproep Sociale Innovatie; 

En wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Ando-ondersteuning 

vrijwilligerswerk, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw

Katleen Deruytter

Lakensestraat 76 bus 2, 

1000 Brussel

Tel. 02 211 02 40

www.woonzorgbrussel.be


