
 

 

 

Inspirerende praktijken Contactpersoon Meer info 

Buren voor buren OCMW Gent  

Het is veel leuker wonen in een buurt waar buren iets doen voor elkaar. Een brood 
meebrengen, een lamp vervangen of gewoon samen een koffie drinken … Daarom 
maken de Gentse lokale dienstencentra, samen met lokale partners, buren warm om af 
en toe wat tijd te maken voor elkaar. Zeker voor wie wel wat hulp kan gebruiken maakt 
dit vaak een groot verschil. 
Om dit te kunnen realiseren werden in 2017 in Gent ruim 2000 huisbezoeken afgelegd 
in kwetsbare buurten. Dat leidde tot een 500-tal hulpvragen. In bijna de helft van die 
gevallen kon een ‘match’ worden gemaakt met een behulpzame buur. Bij complexe 
hulpvragen worden mensen doorverwezen naar de professionele hulp. Het project helpt 
dus ook om die complexe problematieken te detecteren en gepaste hulp aan te bieden. 
Zo kunnen kwetsbare ouderen langer in goede omstandigheden thuis blijven wonen. 
 

Seppe Declercq: 
seppe.declercq@ocmw.gent 
Katia Sette: 
Katia.Sette@ocmw.gent 
 

www.ocmwgent.be/bu
renvoorburen.html 
 

Buurtgerichte zorg (o.a. Buurtgezellen) Samenlevingsopbouw RIMO Limburg  

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om op weg te gaan naar zorgzame buurten. 
In de periode 2016-2018 startte RIMO Limburg samenwerking op met 10 Limburgse 
gemeenten. We ontwikkelden en testten een proactieve en structurele aanpak die we 
onder de werkpistes van detectie, toeleiding en ondersteuningsnetwerken plakken. In 
deze aanpak gaan we aan de slag met gevormde vrijwilligers die een huisbezoek 
afleggen bij ouderen. Formele en informele (zorg)vragen die uit de gesprekken aan de 
oppervlakte komen, worden in overleg met de betrokkene opgevolgd door een 
professionele zorgverlener. Op termijn kan ook het welzijnsbeleid voor ouderen 
aangepast worden aan de lokale noden. 
 

Katleen Caymax:  
katleen.caymax@rimo.be 
0497/58 43 43 
 
Rudi Bloemen: 
rudi.bloemen@rimo.be 
0497/58 43 66            

 

www.rimo.be/project/
buurtgerichtezorg 
www.rimo.be/magazin
e-buurtgerichte-zorg 
 

Buurtkar Sociaal huis Bornem  

De Buurtkar is een mobiele buurtwinkel met sociale dienstverlening voor alle Mieke Moerman: www.buurtkar.be 
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bevolkingsgroepen van de gemeente Bornem. Zij rijdt volgens een vaste route door de 
straten van Bornem. Er worden verse producten in samenwerking met lokale handelaars 
en andere levensmiddelen aangeboden. De Buurtkar is ook een mobiel 
dienstencentrum. Er wordt outreachend gewerkt, sociale dienstverlening dicht bij de 
burgers. Mensen kunnen er terecht voor allerlei vragen over zorg en welzijn, voor 
gemeentelijke dienstverlening en die van de zorgpartners… Het is een 
ontmoetingsplaats met andere buurtbewoners, wat het sociale isolement doorbreekt. 
De Buurtkar biedt kansen op sociale tewerkstelling. De activiteiten van de buurtkar 
biedt de mogelijkheid tot activering van mensen met minder mogelijkheden op de 
reguliere arbeidsmarkt. 
 

mieke.moerman@bornem.be 
03/890.60.70 
 

www.bornem.be 
 

Het BuurtPensioen  Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg  

Het BuurtPensioen is een lokaal netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks 
leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de 
winkel, geven een lift, enz. Het BuurtPensioen is gebaseerd op solidariteit en 
wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij 
volgens zijn eigen mogelijkheden. Met een timebanking wordt bijgehouden hoeveel tijd 
aan hulp en ondersteuning wordt besteed, tijd die bijvoorbeeld kan opgespaard worden 
voor als deelnemers zelf wat hulp kunnen gebruiken. Het dagelijks beheer van het 
netwerk wordt verzorgd door vrijwillige coördinatoren. Dankzij vorming en 
ontmoetingsmomenten worden vrijwilligers en deelnemers regelmatig gehoord en 
ondersteund. Wat in 2013 als een klein  inspirerend project begon, is intussen 
uitgegroeid tot een netwerk met 300 deelnemers actief in 6 Brusselse wijken.  
 

Charlotte Hanssens: 
charlotte.hanssens@kenniscentrumww
z.be 
0479/78.72.96 
 
Olivia Vanmechelen: 
Olivia.Vanmechelen@kenniscentrumw
wz.be 
02/211.02.42 

www.kenniscentrumw
wz.be/node/7 
 
http://www.kenniscen
trumwwz.be/cahier-
het-buurtpensioen-
groeit 

GiDS, geïntegreerde digidak in een sociale woonwijk Blenders   

GiDS is een methodiek om te werken rond e-inclusie door het organiseren van openbare 
computerruimten ingebed in een sociale woonwijk met een buurt- of doelgroepgerichte 
werking. Het is een methodiek die voortvloeit uit een haalbaarheidsstudie uit 2017, in 
opdracht van het VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen), waarin we in 
samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij De Ark aan de wijkbewoners van 
sociale woonwijk Brasel in Dessel de mogelijkheid boden om op een zeer 
laagdrempelige manier in contact te komen met allerhande (nieuwe) technologieën 
rond ICT, met als doel zich te versterken en te verbinden en digitale dienstverlening 

Kris Verellen: 
kris.verellen@blenders.be 
0492/46.94.08 
 

http://www.spk.be/nie
uws/project-gids-
ge%C3%AFntegreerde-
digidak-een-sociale-
woonwijk 
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toegankelijk te maken voor iedereen. Daarnaast is de methodiek sterk gericht op het 
vergroten van sociale cohesie, door zeer outreachend en participatief te werk te gaan. 
In een woonwijk met 300 bewoners bereiken we ruim 100 cursisten en bezoekers, 
organiseren we regelmatig buurtgerichte activiteiten en zijn we einde 2017 gestart met 
een jeugdwerking, gericht op digitale (basis)vaardigheden (Jong Digidak). Het project 
werd in 2018 verduurzaamd door een klaverbladfinanciering van de gemeente Dessel en 
SHM De Ark. 

Geluk in het Wijngaardbos  Zonnige Kempen – Vormingplus 
Kempen 

 

Geluk in het Wijngaardbos is een project waar sociale cohesie in nieuwe wijken werd 
bevorderd. In het Wijngaardbos in Veerle-Laakdal, een klein woonerf met 18 woningen, 
woonden jongeren en gepensioneerden nog geen jaar. Vormingplus bracht in 2016 alle 
bewoners een bezoek. Er volgden boeiende gesprekken over geluk, talenten en wat dat 
kon beteken voor het samenleven in de wijk. Uit een enthousiaste brainstorm kozen 
bewoners 8 ideeën die ze zelf gingen verkennen en uitwerken om een buurtleven een 
extra duwtje te geven. Zonnige Kempen kreeg door het rapport dat Vormingplus maakte 
een breder beeld van de wijk, haar bewoners, sterkhouders en de dagbesteding van de 
hulpbehoevenden.  
Er is nu een goede communicatielijn tussen Zonnige Kempen en Wijngaardbos. Door het 
rapport is de menselijke kant van de wijk blootgelegd. De talenten zijn ontdekt en 
Zonnige Kempen werkt daar mee verder.  
 

 
Christa Truyen: 
christa.truyen@vormingpluskempen.be 
014/41.15.65 
 
Sarah Van Avesaat: 
sarah.van.avesaat@zonnigekempen.be 

https://vormingpluske
mpen.be/projecten/wij
ngaardbos/geluk-in-
het-wijngaardbos 

Kwartiermaken Netwerk GGZ Kempen  

Iedereen is anders maar bij sommige mensen leidt het anders zijn tot belemmeringen 
om deel te nemen aan de samenleving. Om werk te vinden, om lid te zijn van een 
vereniging, om contacten aan te gaan, vriendschappen te hebben. Het kan gaan om 
mensen met psychiatrische problematiek, mensen met een verstandelijke beperking, 
mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond of vluchtelingen.  
Kwartiermaken gaat over het verwelkomen van verschil. Kwartiermaken is het werken 
aan gastvrijheid voor en door mensen die zich vaak niet zo thuis voelen in de 
samenleving. Kwartiermakers werken aan voorwaarden voor een inclusieve 
samenleving waarin ook mensen met een beperking of handicap erbij horen en mee 
kunnen doen naar eigen wens en mogelijkheden.  

Katrien Cuyvers: 
katrien.cuyvers@ggzkempen.be 
0491/86.17.70  
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Kwartiermaken is een werkwoord. Het is doen. Kwartiermaken is het creëren van 
mogelijkheden in de straat, in de buurt, in de wijk, in het dorp , in de stad om mensen 
elkaar te laten ontmoeten. Liefst op een zo natuurlijk mogelijke wijze, bijvoorbeeld 
rondom activiteiten zoals een koffieochtend in een buurtcentrum, groenten kweken in 
een wijktuin of samen een kunstwerk maken.  
 

Soep met babbeltjes / Hoplr  Lokaal bestuur Olen  

Waar is de tijd dat mensen massaal buiten zaten om een babbeltje met de buren te 
doen, samen iets te drinken en problemen van de straat te bespreken? Via het project 
‘Een hart voor mijn buur’ willen we mensen weer bij elkaar brengen en een warme, 
zorgzame buurt creëren. Het project bestaat uit 3 pijlers:  

 Het digitaal platform Hoplr wil buren binnen verschillende buurten van Olen 
met elkaar verbinden. Hoplr wordt onder meer gebruikt voor het delen en lenen 
van spullen, het organiseren van buurtactiviteiten, het melden van problemen 
of inbraken, het terugvinden van verloren gelopen huisdieren, om buren beter 
te leren kennen,... 

 Via ‘Soep met babbeltjes’ brengen we bewoners in een buurt fysiek samen voor 
ontmoeting en informeren we hen tegelijk over het bestaande aanbod in Olen. 
De buurtbus rijdt naar bepaalde wijken met gratis soep, spelmateriaal voor 
kinderen, volksspelen en sfeervolle muziek. 

 Olenaars stimuleren om zelf aan buurtgerichte zorg te doen. 

 

Liesbeth Lathouwers: 
liesbeth.lathouwers@olen.be 
014/24.86.43 
 

www.olen.be/hartvoor
mijnbuur 
 
www.hoplr.com/About 
 

Zorg Informatie Netwerk Vorselaar   OCMW Vorselaar  

Kunnen we als OCMW / Lokaal Diensten Centrum met beperkte middelen en 
personeelsinzet toch wat op gang krijgen in een buurt? Door kennis te maken, te 
bevragen, te faciliteren en te ondersteunen. Zodat ze zelf verder kunnen daarna…  
We wilden ook dat de straat het OCMW en Lokaal Diensten Centrum beter leerden 
kennen. ZIN, naar analogie van het BIN (Buurt Informatie Netwerk), maar dan met meer 
oog voor zorg. Niet alleen oog voor zorg, maar ook aandacht voor plezier, samenkomen, 
ZIN ! Keuze voor één straat, dicht bij het Lokaal Diensten Centrum, om het haalbaar te 
maken.  

Ilse Stessens: 
ilse.stessens@vorselaar.be 
014.50.71. 87   
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