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Trends en knelpunten
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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*

Eenzaamheid in provincies
§ Max: 11,7%
§ Min: 10,7%

Elke gemeente heeft zijn eigen profiel;
Verschillen tussen gemeenten zijn groot en variëren

Eenzaamheid in gemeenten

onderling sterk.

§ Min: 5,5 %
§ Max: 27,5%

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

Noodzaak aan buurtzorg: theoretische
onderbouw

Ongelijkheid tussen burgers in/en buurten…*
Ø Zorgnoden verschillen naargelang de omgeving of buurt;
Ø Hiërarchie 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.
Ø Zorgnoden 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.

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

Fundamentele
onderzoekslijn

• Definitie:
• Conceptanalyse
• Actie-onderzoek

•

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.

Praktijk-gericht
onderzoek

• Onderzoeksproject UC
Leuven Limburg
• Onderzoeksproject KdG

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.

Projecten

• Academie voor VIVEL:
• Evaluatie huidig Vlaams
mantelzorgbeleid,
• Begeleidingstraject
nieuw Vlaams
mantelzorgbeleid

DEEL 3: MANTELZORGPROJECT
•

Evaluatie Vlaams mantelzorgplan;

•

Begeleidingstraject nieuw mantelzorgbeleid.

Door VUB, HoGent en KdG voor de Academie voor VIVEL.

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

Fundamentele onderzoekslijn

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.

Operationalisering onderzoeksplan tijdens 2021

Toegepaste onderzoekslijn

Deel 2: Project UC Leuven-Limburg voor de
Academie
Probleemstelling: Zorgzame buurten zijn een essentiële schakel in geïntegreerde, continue zorgprocessen die de autonomie van de zorgvrager centraal stellen. Vanuit
een sterke sociale cohesie slagen zorgzame buurten erin vragen naar zorg en ondersteuning in de buurt op te vangen. De Vlaamse en lokale overheden zetten sterken
in op dit concept, en tegelijk ontstaan bottom-up burgerinitiatieven. Hoe organiseren burgers, professionals en beleid zich samen tot succesvolle ‘zorgzame buurten’?
Doel: Project ‘Z.org’ onderzoekt de succesfactoren en barrières voor samenwerking in zorgzame buurten (timing 2 jaar, vanaf 10/2020)
Theorie: Zorgzame buurten zijn ecosystemen: complexe constellaties van actoren, die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. Samenwerking kan echter op
heel verschillende manieren georganiseerd zijn. Adam Smith toonde de efficiëntie van taakspecialisatie, voor massaproductie. Maatwerk, flexibiliteit en innovatie vragen
bredere taken en multidisciplinaire teams. De verscheidenheid in organisatiestructuren, en de gevolgen voor zorgprocessen en –uitkomsten, blijven meestal onbelicht.
Laat staan de interactie van al die structuren in een ecosysteem.
Methoden: De dataverzameling vindt plaats in vijf bestaande zorgzame buurten in Vlaanderen. De kernactoren in de zorgzame buurt worden bevraagd in topic
interviews om in kaart te brengen: (1) de zorgzame buurt als ecosysteem, (2) de organisatiestructuur van de zorgzame buurt als samenwerkingsverband, (3) de
organisatiestructuren van de betrokken professionele diensten, (4) de organisatiestructuren van diensten die samenwerken in netwerkverband, (5) de mate waarin de
kernactoren vinden dat de zorgzame buurt haar doel effectief en efficiënt bereikt. De data-analyse gebruikt Deductive Qualitative Analysis, waarbij de bestaande
theorieën rond ecosystemen en organisatiestructuren als conceptueel raamwerk gebruikt worden om de data te interpreteren en categoriseren.
Output: Het Z.org-project levert handvaten aan beleidsmakers, professionals en burgers om zorgzame buurten beter te organiseren Een praktijkboek beschrijft de
succesfactoren en barrières voor samenwerking in zorgzame buurten, met praktijkvoorbeelden en alternatieve oplossingen. De resultaten worden gedissemineerd
middels workshops, een populariserend artikel, een academisch artikel en een conferentiepresentatie.

Deel 2: Project KdG voor de Academie
Context: Bij het ouder worden verkiest een grote meerderheid van de mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Door onder
andere beperkingen in mobiliteit en sociaal netwerk verkleint vaak hun fysieke leefwereld en wint de buurt aan belang in het dagelijkse leven. Zowel vanuit het werkveld,
vanuit onderzoek en vanuit beleid zien we een groeiende aandacht voor concepten als zorgzame buurten en buurtgerichte zorg.
Probleem/nood: KdG campus Zuid bevindt zich in de Brederodewijk binnen Eerstelijnszone Antwerpen Centrum. Een buurt die, in vergelijking met sommige andere
Antwerpse buurten, gekenmerkt wordt door een kwetsbare populatie. Vanuit het actief forum ‘Zuidklap’, dat een zeventigtal zorg- en welzijnsorganisaties samenbrengt en dat
KdG oprichtte samen met de buurtregisseur, blijkt dat er een duidelijke behoefte bestaat aan onderlinge samenwerking om tegemoet te komen aan de noden van de ouderen
en hun mantelzorgers in de wijk. Deze organisaties, alsook de eerstelijnszone Antwerpen Centrum zelf, botsen hierbij echter op hun grenzen. De eerstelijnzones staan nog in
hun kinderschoenen, het aantal actieve zorg- en welzijnsorganisaties per wijk is erg omvangrijk en ze kennen elkaars werking onvoldoende. Dit maakt dat het vormgeven van
een zorgzame buurt een gefundeerde veilige en wetenschappelijke basis vereist om de kans op slagen te verhogen.
Doel van het onderzoek: Om aan deze nood tegemoet te komen willen we, met de Brederodewijk van Eerstelijnszone Antwerpen Centrum als pilootbuurt, onderzoeken hoe
(in)formele zorg- en welzijnsactoren die zich richten op ouderen en hun mantelzorgers van hun wijk een zorgzame buurt kunnen maken en hoe ze op buurtniveau kunnen
samenwerken.
Onderzoekaanpak: Door middel van actie-onderzoek gaan we samen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, ouderen en mantelzorgers van de Brederodewijk op
zoek naar werkbare methoden om samen te werken in en aan een zorgzame buurt en bieden we hen een veilige testomgeving in de vorm van een innovatielab.
Beoogde output: De output van het onderzoek bestaat uit twee delen: 1) een werkbaar en gedragen plan van aanpak voor samenwerking in en aan een zorgzame buurt,
ontwikkeld voor en door mantelzorgers en zorg- en welzijnsorganisaties in de Brederodewijk en 2) een draaiboek om de gehanteerde methode te transfereren naar andere
buurten.

Projecten

Deel 3: mantelzorgproject VIVEL
Globale opdracht mantelzorgbeleid:
Ø Evaluatie vorig beleid;
Ø Bepaling huidige beleidsprioriteiten en acties;
Ø Operationalisering strategische doelen nieuw
mantelzorgbeleid;
Ø Implementatiestrategie mantelzorgbeleid.
Projectteam:
Ø Promotor: Emily Verté (VUB HUIS);
Ø Co-promotor: Nico De Witte (HOGENT, VUB
AGOG);
Ø Leading onderzoeker/expert: Deborah Lambotte
(HOGENT).
Ø Expert: Benedicte De Koker (HoGent);
Ø Expert: Maja Lopez-Hartmann (KdG).

Getrapte methode:
• Evaluatie
• Bepaling strategische
doelen en prioriteiten

Onderzoekstraject

Begeleidingstraject
• Operationalisering
output
onderzoekstraject
• Implementatiestrategie
mantelzorgbeleid

Governance buurtzorgafdeling

Governance onderzoeksafdeling buurtzorg
• Onderzoeksafdeling

VUB
HUIS
KdG

Academisch lerend netwerk
UA Eliza
Adviesgroep

Onderzoeksafdeling
Buurtzorg

UC
Leuven
Limburg

VUB
AGOG
HoGent

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

• Academisch lerend netwerk
Onderzoeksafdeling buurtzorg Academie;
Leen Heylen, Joke Coussement (Thomas
More);
Elke Plovie, Saskia De Bruyn (UC Leuven
Limburg).

• Adviesgroep
VIVEL; VVSG; FDDC; …
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ADVIES, BEGELEIDING EN ONDERZOEK IN ZORG EN
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Expertise in zorg en welzijnsmanagement en -organisatie
m.b.t. de thema’s: buurtzorg, inclusieve zorg,
geïntegreerde zorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg,
eenzaamheid, kwetsbaarheid, sociale netwerken, sociale
cohesie, revalidatie…
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