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Samenwerken rond 
zorg, welzijn en samen-
leven
Het belang van partnerschappen in zorgzame buurten staat buiten 
kijf. SAAMO nam het expertisecentrum Health Innovation van de UCLL 
Hogeschool onder de arm om hier onderzoek rond te doen. Onderzoekers 
Sam Pless en Jasmine Buntinx stelden de vragen en vonden heel wat 
antwoorden. 

Tijd om organisatiesocio-
loog Sam Pless aan de tand 
te voelen. Sam: “SAAMO 
ging ruim drie jaar geleden 
van start met het project 
‘Zorgzame buurten: Minder 
mazen, meer net’. Vanuit het 
belang van partnerschappen 
in dit project werd de onder-
zoeksvraag gesteld: “Wat zijn 
stimulerende en remmende 
factoren in de samenwerking 
van zorg, welzijn, lokale 
besturen en sociaal geënga-
geerde ondernemers?” 

“We zijn gestart met zoveel 
mogelijk kennis te vergaren. 
Wie werkt samen met wie? 
Hoe werken ze samen? Hoe 
vaak gebeurt dat? Welke 
factoren stimuleren deze sa-
menwerking en welke rem-
men ze juist af? We deden 
interviews en lieten zorg- en 
welzijnsactoren samen 
nadenken over de manier 
waarop ze samenwerken. Zo 
wisten we achterliggende, 
onzichtbare structuren en 

motieven bloot te leggen. 
De échte manier van hoe 
actoren intern en extern 
samenwerken, zie je immers 
niet in een organogram.”

Strategisch, structureel en 
operationeel niveau

Sam gaat verder: “Het is 
de bedoeling om zorgzame 
buurten duurzaam uit te 
bouwen. Gedurende 2 jaar 
is er begeleiding voorzien 
door de Koning Boudewijn-
stichting. Veel projectme-
dewerkers voelen de druk 
om tijdens die 2 jaar zoveel 
mogelijk te realiseren, terwijl 
een duurzame zorgzame 
buurt een werk is van veel 
langere adem.”

“Er is ook het risico dat er 
te veel gekeken wordt naar 
de projectmedewerker, 
die wordt betaald en moet 
‘de zorgzame buurt’ maar 
even uit de grond stam-
pen. Terwijl er een stevig 

partnerschap nodig is, van 
meerdere actoren, om zelfs 
maar te denken aan een 
zorgzame buurt. Er wordt 
nog te weinig nagedacht 
over welke partnerschappen 
we nodig hebben, wat de 
bijdrage van de verschillen-
de partners is en hoe we best 
samenwerken.” 

“Er moeten continu beslis-
singen genomen worden 
over samenwerkingen op 
3 niveaus: het strategische, 
structurele en operationele 
niveau. Strategisch denk je 
na over het doel dat wordt 
nagestreefd. Structureel 
betekent dat je een werk-
wijze kiest om die doelen te 
bereiken. Tot slot ga je op 
het operationele niveau de 
gekozen werkwijze uitvoe-
ren.“

“Een typische manier van 
organiseren is dat via het 
partneroverleg de stra-
tegische doelen bepaald 
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worden. Het structurele en het 
operationele komt dan bij de 
projectmedewerker te liggen. 
Die kan dan wel telkens terug-
koppelen op het partnerover-
leg, maar lijkt verder op een 
eilandje te zitten. Terwijl ook 
in het structurele en opera-
tionele een bijdrage nodig 
is van de andere partners. 
Er moet grondig nagedacht 
worden over hoe die 3 niveaus 
ingevuld en aan elkaar gelinkt 
kunnen worden. Een project-
medewerker kan in z’n eentje 
immers geen zorgzame buurt 
maken.”

“We mikken op het begin van 
een structurele verandering 
met dergelijke projecten, of 
dat is toch wat we zouden 
moeten doen. Alles moet na 
die 2 jaar nog niet in kannen 
en kruiken zijn: het is zoeken 
en uitproberen. Maar het 
is wel belangrijk dat al de 
partners hun samenwerking 
doelbewust georganiseerd 

hebben. Zitten er structurele 
weeffouten in, dan is de kans 
kleiner dat het een duurzaam 
iets wordt.”

Ecosystemen

“Elke buurt is anders,” ver-
duidelijkt Sam. “Het is een 
samengaan van een hele hoop 
verschillende actoren die al 
dan niet samenwerken, op 
verschillende manieren en 
omstandigheden. Overal leeft 
een andere dynamiek – een 
ecosysteem zoals gezegd 
wordt. Een buurt is geen 
organisatie of een netwerk, 
maar heeft z’n eigen inwoners 
met eigen situaties, uitdagin-
gen, problematieken,… Ook 
welke professionele actoren 
aanwezig zijn verschilt, of 
en hoe die al samenwerken. 
Heb je een buurt waar al een 
positieve dynamiek is, dan zal 
het veel gemakkelijker zijn om 
je project zorgzame buurt zijn 
weg te laten vinden. 
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Probeer aan de andere kant maar eens in een buurt actoren 
met tegenstelde belangen rond de tafel te krijgen.”

Eigenaarschap van de bewoners

“In de ideale zorgzame buurt ligt zoveel mogelijk eigenaar-
schap bij de bewoners zelf,” verduidelijkt Sam. “De buurt is 
van hen en door hen gemaakt. Sommige buurten hebben 
echter meer uitdagingen dan andere. In een buurt met een 
sterk sociaal kapitaal zullen de bewoners gemakkelijker zelf 
hun leven kunnen regisseren. Er zal weliswaar nog altijd een 
professioneel netwerk nodig zijn, maar de meeste buurtdyna-
miek komt van de bewoners zelf. Je kan je dan wel de vraag 
stellen hoe inclusief zo’n buurt is. Beperkt zo’n buurt zich tot 
de jaarlijkse barbecue, of is er ook echt aandacht voor zorg-
zaamheid ten opzichte van elkaar?”

Duurzame partnerschappen

Het onderzoekscentrum van UCLL streeft naar duurzame part-
nerschappen. Sam besluit: “Het project startte in Tongeren op 
stadsniveau: wie werkt met wie samen rond zorg en welzijn? 
Er werd al veel geïnvesteerd om het ecosysteem te leren ken-
nen. Dankzij een nieuw onderzoeksproject krijgen we nu de 
mogelijkheid om verder samen te werken met Stad Tongeren 
en de analyse te doen op buurtniveau in Paspoel. Zo kunnen 
we nu in de buurt zoeken naar acties die we samen kunnen 
doen, vormingen die we kunnen organiseren,… We gaan 
partners rond tafel brengen om na te denken wie op straat- 
of buurtniveau gaat werken, voor wie is de buurt misschien 
een te klein niveau, hoe steken we ons netwerk in elkaar,… 
Stof genoeg om over na te denken, maar vooral om ook echt 
samen én duurzaam aan de slag te gaan.”

DOEGIDS

Sam Pless en Jasmine Buntinx bevroegen 
meer dan 130 zorg- en welzijnsprofessionals 
(enquête, interviews, focusgroepen, brain-
storms) over de stimulerende en remmende 
factoren voor samenwerking rond zorg en 
welzijn in steden en gemeenten.

Via onderstaande QR-code vind je de doegids.

De overkoepelende e-publicatie 'Minder 
mazen, meer net. Aan de slag met zorgzame 
buurten' van SAAMO vind je hier: 

Meer informatie over samenwerken rond zorg en  
welzijn vind je in de Doegids. 
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