
Minder mazen, meer net

Op weg naar zorgzame buurten



meer netminder mazen
voelt iedereen zich 
thuis

In een zorgzame buurt…

zijn er kansen            
voor ontmoeting 

helpen buren
elkaar

is professionele        
hulp gekend en 
toegankelijk

werken zorg en 
welzijn samen op 
maat van de buurt

is er aangepaste 
huisvesting

is er aangepaste
publieke ruimte

doelstellingen



Een zorgzame buurt vraagt om een
samenhangende én buurtgerichte aanpak van
wonen, zorg en welzijn zodat (kwetsbare)
bewoners kwalitatief en zelfstandig thuis
kunnen wonen in hun vertrouwde buurt.
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Onderdeel 
MJP

Regierol 
lokale 
sociale 
H&DV

Toegankelij
ke H&DV + 

aanpak 
onder-

scherming

Vermaat-
schappelijk

ing v/d 
H&DV

NABIJHEID 
in de buurt

Hoe gaan we aan de slag?



Referentiekader met acht bouwstenen



Praktijkontwikkeling op zorgzame buurten



sociale
netwerken

Verbinding maken 
tussen mensen             
in de buurt

Op weg naar zorgzame buurten

Meer net



Op weg naar zorgzame buurten

Ontmoeting organiseren
(aanbodgestuurd)

• Ontmoeting faciliteren
(aanbod- en vraaggestuurd)

• Ontmoeting ondersteunen
(vraaggestuurd)

Ontmoeting leidt tot verbinding…



Ontmoeting organiseren (aanbodgestuurd) 

Antennepunt van LDC De Kring in Achel

Dorpsrestaurant in Pelt



Ontmoeting faciliteren (aanbod- en vraaggestuurd) 

Ontmoetingswandelingen in Hamont-Lo



Ontmoeting faciliteren (aanbod- en vraaggestuurd) 



Ontmoeting faciliteren (aanbod- en vraaggestuurd) 

Dorpshuis ‘t Kruispunt in Pelt



Ontmoeting faciliteren (aanbod- en vraaggestuurd) 

Brochure ‘Dag buur’ 

 Ondersteuning via 
de gemeente

 Voorbeelden: 
- Kletsbuffet
- De buurtkuis
- Speelstraat
- Op stap met je buurt
- Wegggeefstraat

 Inclusieve tips



Ontmoeting ondersteunen (vraaggestuurd) 

Herinrichting parochiezaal en omgeving in Hamont-Lo



inclusieve 
rollen
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Talenten inzetten 
in de buurt

Meer net
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• Inspireren tot inclusief werken

• Uitnodigen: kwetsbare bewoners 
een rol bieden, inspelen op talenten 
en interesses

• Rollen creëren: diensten,  
ondernemers, voorzieningen, 
verenigingen

Een verbindende context creëren…
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Samenlevingsopbouw RIMO Limburg
Katleen Caymax
0497/58 43 43 – katleen.caymax@rimo.be

Rudi Bloemen
0497/58 43 66 – rudi.bloemen@rimo.be

Seppe Vanhex 
0499/92 50 95 – seppe.vanhex@rimo.be

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Linde Van De Woestyne
0487/32 28 14 – linde.vande.woestyne@samenlevingsopbouw.be

Rubie Derutter
0484/67 48 04 – rubie.derutter@samenlevingsopbouw.be
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