Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen
in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden. Want de buurt
is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en
ondersteuning. Visie en werkpraktijken hierover krijgen vorm, en
het beleid heeft opnieuw meer aandacht voor een buurtgerichte
benadering in welzijn en zorg.
Dit cahier is de voorlopige synthese van visie, praktijken en
projecten buurtgerichte zorg in Brussel. De acht functies van
buurtzorgregie worden getoetst aan de praktijk van enkele
inspirerende projecten en drie initiatieven van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden in
de kijker gezet. BruZEL legt de link tussen buurtgerichte zorg
en de hervorming van de eerstelijnszorg. Een reflectie over
eenzaamheid en sociaal isolement toont het belang van ‘plekken
van vertrouwen’ in de stad, waarna het cahier eindigt met een
pleidooi voor meer basisvoorzieningen en nabijheidsdiensten als
schakel tussen kwetsbare burgers en de zorg- en hulpverlening.
Dit cahier is een oproep om de krachten verder te bundelen,
lokale samenwerking te versterken en buurtgerichte zorg vorm
te geven ten behoeve van alle kwetsbare Brusselaars.

CAHIER 10
september 2019

Buurtgerichte Zorg

Titel
Buurtgerichte Zorg
Cahier 10, september 2019
Auteurs
Olivia Vanmechelen, Stefaan Vermeulen
Foto’s	
Tom Bruelemans

m.m.v.
Kris Brabands p. 9
Zorgzame Straten p. 25
Layla Aerts p. 23, 29

Lay-out
www.hetgeelpunt.be
Druk
Mirto
Dit is een uitgave van
Kenniscentrum WWZ vzw
Lakensestraat 76 bus 2
1000 Brussel
tel. 02 211 02 40
v.u.
Herwig Teugels
D/2019/1322/7
ISBN 9789463880244
september 2019
Met dank aan

• zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende
woonvormen en toegankelijke zorg voor alle
Brusselaars, met extra aandacht voor kwets
bare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt
hierin een bijzondere plaats.
• bouwt expertise op en stelt die ter beschikking
van het werkveld en het beleid, stimuleert
innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt
welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoor
zieningen en investeert in de uitbouw van een
toekomstgericht beleid.
• werkt steeds samen met en in opdracht van
organisaties.
• stimuleert verbinding tussen doelgroepen
en werkvormen, tussen sectoren en beleids
domeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.
www.kenniscentrumwwz.be

•	
Overname van de tekst is toegestaan, mits bronvermelding.
•	
Gebruik van foto’s kan, mits toestemming en vergoeding.
•	Dit cahier past in een langlopende reeks. Meer info over
abonnement en bestellingen op www.kenniscentrum.be/
cahiers
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