
ZORG IN HET DORP: HOE OMGAAN 
MET TOENEMENDE 

PLATTELANDSVERGRIJZING?
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• Herman De Pauw & Leen Heylen

• Werken samen aan het project ‘zorgzame 
dorpen’ = ondersteuningspakket voor het 
werken aan zorgzame dorpen 

WIE ZIJN WE? 
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AANLEIDING: VERGRIJZING

3



AANLEIDING: VERGRIJZING
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• Bevraging door Provincie Antwerpen 
− “61% van de bevraagde zorgorganisaties willen meer 

informatie rond zorg in het dorp/in de buurt”

• ‘Zorgzame buurten’ & ‘buurtgerichte zorg’ als 
(één van de) antwoorden in beleid 

AANLEIDING
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6

Buurt-
gerichte
zorg



UITDAGING IN WERKVELD 
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Hoe realiseer ik 
een zorgzame 

buurt in de 
praktijk?

Waar vind ik 
goede cijfers 

voor een 
buurtanalyse?

Hoe ga ik in 
gesprek met 

de buurt?

Wat zijn goede 
initiatieven rond 

buurtgerichte 
zorg?



• Zorgzame buurt = “samenhangende en buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en 
welzijn beoogt opdat de persoon met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis 
of in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen” (Vandeurzen, 2018). 

ZORGZAME BUURT?
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• We doen vaak al meer dan dat we denken 
• Het hoeft niet groot te zijn om goed te zijn 

ONS UITGANGSPUNT  



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

DORPSHUISKAMERZORGVRIJWILLIGER

VOORBEELDEN

AANGEPASTE WONINGEN

WOONZORGZONE

VOETGANGERSCIRKEL

SENSOREN IN WZC/THUIS



… wat we al doen & elkaar inspireren 

SAMEN ZOEKEN NAAR ..



- Stap 1: schrijf 1 inspirerend voorbeeld uit 
jouw praktijk op rond ‘zorgzame buurten’ 

- Stap 2: wissel even met je buur uit: wat en 
waarom? 

- Stap 3: kleef in onze driehoek 

UITWISSELING



• Tools voor een goede analyse van wijken, 
gehuchten, dorpen 
− De cijfers
− Wat leeft er? 
− Ruimtelijke! 

• Methodieken voor het formuleren van acties 
en beleid in kader van zorgzame dorpen 

DOEL ONDERSTEUNINGSPAKKET 
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• Januari – september 2019: Uitwerken opbouw en eerste 
stappen van het ondersteuningspakket

• Najaar 2019: expertengroep & voorbereiding piloottest 

• December 2019 – juni 2020: piloottest pakket 

• Najaar 2020: afwerken en verspreiding 
ondersteuningspakket

PROJECTPLANNING 
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Contact: 
herman.depauw@provincieantwerpen.be 

leen.heylen@thomasmore.be

VRAGEN?
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