


Zorgzame dorpen: 
een antwoord op de uitdagingen in je dorp

1. Huidige ervaringen
• Waarom?
• Analyse, visievorming en uitvoering

2. Naar een “ondersteuningspakket zorgzame dorpen” 

3. Volgende stappen



Uitdagingen op vlak van zorg voor gemeenten:
• Vergrijzing, toename van chronische zorg, nood aan voldoende zorg dat 

betaalbaar en goed bereikbaar is.
• Regiefunctie: zorgaanbod op gemeentelijk niveau.

Provincie: gemeenten ondersteunen (zorg: grondgebonden thema)
• Welke vraag is er vanuit demografische ontwikkelingen?
• Aanbod van zorg, de infrastructuur en de locatie.
• Thema zorg uitwerken samen met wonen en welzijn.

Waarom?



61% van de bevraagde zorgorganisaties willen meer informatie rond zorg in het 
dorp / in de buurt:

• Zorgzame dorpen?  Hoe goed dorpenbeleid op vlak van zorg uitbouwen?
• Hoe weten hoe de omgeving er uitziet, wat  is er tekort, …?
• Met wie samenwerken? Hoe samenwerking opbouwen?

(bron: bevraging door dienst Economie, Innovatie en Samenleven, provincie Antwerpen)

Waarom?



Ervaring: analyse (voorbeeld Sint-Amands)



Ervaring: analyse (voorbeeld Sint-Amands)



Ervaring: analyse (voorbeeld Sint-Amands)

Stuurgroepen (4X)
Interviews: CAW, CM, De VoorZorg, SVK Optrek, OTV, Familiehulp, WZC, zorgbedrijf, 
…
Workshop 1: Gemeente, zorgorganisaties (samen nadenken over  de vraagstukken 
en mogelijke oplossingen)
Workshop 2: Beleid (met vier gemeenten)



Ervaring: visie (voorbeeld Westerlo)



Uitvoering (voorbeeld Olen)



Uitvoering uitvoering (voorbeeld Olen)



Nood aan een systematische inzet van verschillende (provinciale) instrumenten, 
voor het ondersteunen van gemeenten.

Naar een ONDERSTEUNINGSPAKKET ZORGZAME DORPEN in kader van het 
dorpenbeleid.

Naar een ondersteuningspakket



Zorgzame dorpen:
HANDVATTEN VOOR DE PRAKTIJK



Zorgzaam dorp

• ZORGZAAM DORP (Beckaert et al., 2016). Een dorp waar:

• Mensen elkaar kennen, zich thuis voelen, 
waar ontmoetingsplekken zijn, waar ze sociale contacten hebben

• Bewoners elkaar helpen, en daar ook in gestimuleerd en ondersteund worden
• Er voor elke bewoner een aanspreekpunt is voor informatie of hulp
• Alle mensen die informele of formele hulp en zorg nodig hebben, die ook kunnen krijgen
• Huisvesting en publieke ruimte aangepast zijn aan ouderen en zorgbehoevenden
• Professionele hulp- en zorgverstrekkers hun aanbod afstemmen op de individuele noden van elke 

buurtbewoner, maar ook op elkaar en op de noden in de buurt



Buurtgerichte zorg

Actieve samenwerking 
op lokaal niveau 
op vlak van 
• Welzijn

• Wonen
• Zorg



Buurtgerichte 
zorg



Ondersteuningspakket

• Tools voor een onderbouwde omgevingsanalyse (kwantitatief, kwalitatief, impact)

• Tools om onderbouwde en gedragen acties te formuleren

• Inspirerende praktijkvoorbeelden rond zorgzame dorpen met succesfactoren, randvoorwaarden 
en valkuilen voor de praktijk

• Een lerende omgeving waar ervaringen rond zorgzame dorpen uitgewisseld kunnen worden

! Aandacht voor een diversiteit aan eindgebruikers, noden en wensen (bv. grote vs. kleine 
gemeente, stafmedewerker, schepen, verantwoordelijke van lokaal dienstencentrum, …)



wonen

zorg



• Uitwerken ondersteuningspakket (jan-sept 2019)
• 3 co-creatiesessies (mei 2019)
• Expertengroep (juni 2019)
• Piloottest ondersteuningspakket (november 2019 – juni 2020)
• Finaliseren en verspreiden ondersteuningspakket (december 2020)

Volgende stappen





Provincie Antwerpen
• Herman De Pauw (herman.depauw@provincieantwerpen.be)

VONK3 Thomas More
• Leen Heylen  (leen.heylen@thomasmore.be)
• Joke Coussement (joke.coussement@thomasmore.be)

P.PUL LEUVEN
• Pascal De Decker (pascal.dedecker@kuleuven.be)

Contactgegevens
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