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Van vermaatschappelijking van de zorg… 

De Vlaamse overheid zet sterk in op de ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Met als doel om zorg 
zoveel mogelijk te integreren in de samenleving, door

• versterken van zo lang mogelijk zelfstanding thuis wonen

• aandacht voor specifieke noden van zorgvragers

• zo lang mogelijk professionele zorg (thuiszorg of (semi-)residentiële zorg) uitstellen

naar…

Vermaatschappelijking van de zorg is:

“De verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met beperkingen, chronisch zieken, 
kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen in armoede, … een eigen plek in de 
samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zo veel mogelijk geïntegreerd in de 
samenleving te laten verlopen.” (SAR WGG, 2012).



…buurtgerichte zorg

Binnen de beleidscontext van vermaatschappelijking van de zorg spelen zorgzame buurten een 
centrale rol. Een zorgzame buurt wordt als maatstaf voor de leefbaarheid van een buurt 
beschouwd.  Er wordt sterk ingezet op participatie en inclusie in de maatschappij. Kortom, een 
buurt waar sterke buurtnetwerken van buren, vrijwilligers, zorg- en welzijnsprofessionals, 
verenigingen, lokale handelaars… het samen mee mogelijk maken dat “een persoon met een 
ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis of in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen”.

Een zorgzame buurt is:

“Het verlengde van een warme thuisomgeving, als entiteit waar nabijheid, ontmoeting, samenhorigheid, en 
solidariteit evident hun plaats krijgen, waar mensen als vanzelfsprekend aandacht en zorg dragen voor elkaar en waar 
ook zorgbehoevenden een volwaardige plaats krijgen dankzij een aangepaste woon– en leefomgeving en een variatie 
aan woon– en zorgvormen en toegankelijke diensten en voorzieningen” (Vandeurzen, 2018).



Buurtgerichte zorg maakt een zorgzame buurt

Dit is een organisatiemodel dat een samenhangende en buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn 
nastreeft.

• gericht op het welzijn van alle buurtbewoners;

• de sociale cohesie versterkt en blijvend ondersteunt;

• hulp en zorg beschikbaar stelt voor iedereen die het nodig heeft: ouderen, personen met een handicap, 
mensen met psychische problemen, kwetsbare groepen, …;

• zowel focust op preventie als interventie;

• op lokaal niveau voor een goede samenwerking zorgt tussen
• beleid en praktijk

• buren, vrijwilligers en mantelzorgers,

• basisdiensten zoals thuiszorg, huishoudhulp, poetsen, klusdiensten, warme maaltijden, handel en diensten ...

• medische verzorging zoals thuisverpleging, huisartsen, apothekers, kinesisten …

• buurtoverschrijdende/bovenlokale diensten zoals ziekenhuizen, verhuisdiensten, psychiatrische instellingen, palliatieve zorg, enz.



Concreet per levensdomein:



Positieve kenmerken die uit buurtgerichte zorg vloeien:

• Toegankelijke zorg- en dienstverlening

• Zorg- en ondersteuningscontinuïteit

• Financiële besparingen

• Doorbreking van sociaal isolement


