
ZORGNETWERKEN  
Minder mazen en meer net



Samenlevingsopbouw
• Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare 

positie 
• Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele 

beleidsveranderingen 
• Toegang tot sociale grondrechten 
• Het recht op een menswaardig bestaan 
• 8 regionale instituten en ondersteuningsinstituut, 
• Samenwerking op het vlak van wonen & energie, maatschappelijke 

dienstverlening & gezondheid, arbeid en onderwijs 
• 250-tal opbouwwerkers actief in een 150-tal lokale projecten in 

Vlaanderen en Brussel



Wat is een zorgnetwerk?
• Samenwerking tussen 
(1) netwerkcoördinator:  Aangesteld door Lokaal Bestuur.                                  

    Stuurt de werking en bouwt bruggen 
tussen     de partijen 

(2) Vrijwilligers:  Ondersteunen kwetsbare personen en  
    signaleren verborgen noden tijdens  
     bezoekjes/ kleine taakjes 

(3) Lokale actoren:  Bestaande aanbod hulp- en 
dienstverlening      naar wie 
netwerkcoördinator/ vrijwilligers      
doorverwijzen



Doelstelling
• Tegengaan onderbescherming 
• Gericht doorverwijzen naar bestaande hulp- en dienstverlening 
• Proactief informeren 
• Signaalfunctie 

• Ondersteuning bieden aan kwetsbare personen 
• Via kleine, aanvullende hulp 

• Vereenzaming tegengaan 
• Stimuleren van informele contacten



Doelgroep
• Focus op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie: 
• Ouderen 
• Gezinnen in armoede 
• Personen op een scharniermoment 
• Personen met een beperking 
• Personen met een psychische kwetsbaarheid



Vrijwilligers zijn cruciaal!

• Laagdrempelig 
• Buurtgericht, nabij 
• Vertrouwensband 
• Aanvullende hulp “kleine helpen” 
• Bezoekjes 
• Signaalfunctie



Vrijwilligersbeleid is cruciaal!

• Bij het inschakelen van de vrijwilligers gaan we uit van de sterktes, 
talenten en interesses van de vrijwilliger 

• De vrijwilligers worden regelmatig bevraagd en krijgen een stem in de 
bijsturing en uitbouw van het zorgnetwerk 

• Vorming, ondersteuning & waardering  

! Vrijwilligers niet in de plaats van noodzakelijke professionele zorg !



Samenlevingsopbouw en de 
zorgnetwerken
In West-Vlaanderen sinds 2005 samen met Lokale besturen 
• 2005: opstart zorgnetwerk Avelgem (Zohra) 
• Intensieve samenwerking met zorgnetwerken Nestor (Poperinge) en 

Ieper 
• Veel zussen en broertjes volgden: Annah, Donah, Tinnah, Zoe, Kadanz,

… 

• Co  Collega-instituten ook inzet op zorgnetwerken in 
Mechelen,    Limburg, 7 –tal landelijke gemeenten in 
Oost-Vlaanderen,     Vlaams-Brabant



Samenlevingsopbouw en de 
zorgnetwerken
Sinds 2012 samenwerking met Cera 

• Project “Zorgnetwerken en armoede” 2012-2014 

• Vorming signaalfunctie voor vrijwilligers, i.s.m. Steunpunt 
Vrijwilligerswerk en Thomas More Kempen 

• Draaiboek zorgnetwerken 
• www.ontknoop.be 
• Traject “Zorgnetwerken verbinden” sinds juni 2015

http://www.ontknoop.be/


Zorgnetwerken in West-Vlaanderen



Uitbouw Zorgnetwerk en 
vrijwilligerspunt  
Zorg en welzijn 

Zwevegem

Met steun van: 
De Koning 
Boudewijnstichting 
De Nationale Lotterij 



Situering
• Eén van de acties uit Actieplan Armoede Zwevegem 2015 -2019 

• Vloeit voor uit lokale denkdag  
• Lokale adviesraden 

• Samenwerkingsverband tussen OCMW Zwevegem, gemeente Zwevegem, 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Groep Ubuntu 

  met steun van Koning Boudewijnstichting en De Nationale 
Loterij 

• Werkingsgebied: Groot Zwevegem 
• 5 deelgemeentes 
• 24 000 inwoners 
• Uitgestrekt



Zorgnetwerk Zwevegem



Zorgnetwerk Zwevegem 
Doelstelling
• Tegengaan onderbescherming 

• Gericht doorverwijzen naar bestaande hulp- en dienstverlening 
• Proactief informeren 

• Ondersteuning bieden aan thuiswonende ouderen 
• Via kleine, aanvullende hulp 

• Gratis dienstverlening: info & advies, het kleine helpen, bezoekjes 
• Dienstverlening tegen kilometervergoeding: vervoers-en boodschappendienst 
• Vervoersdienst dorpsrestaurants 

• Vereenzaming tegengaan 
• Stimuleren van informele contacten



Zorgnetwerk Zwevegem 
Doelgroep
• Fase 1: Ouderen en zorgbehoevenden 

• Stijgend aantal (alleenstaande) ouderen in Zwevegem 
• Kwetsbare groep 
• Eenzaamheidsgevoelens stijgt met de leeftijd 

• Fase 2: kwetsbare gezinnen/mensen in armoede  
• Fase 3: Mensen met een beperking 
• Fase 4: Verkenning mensen met een psychische problematiek



Vrijwilligerspunt Zorg & Welzijn 
Zwevegem



Vrijwilligerspunt Zorg & Welzijn Zwevegem 
Doelstelling

Matching 
Aanbod aan openstaande vrijwilligersopdrachten (met focus op zorg en welzijn binnen 

lokaal bestuur en elders) en kandidaat-vrijwilligers worden in een databank bijgehouden, 
opgevolgd en gelinkt.  

Aanspreekpunt 
Aanspreekpunt voor inwoners van Zwevegem (en evt. buurgemeenten) die 

vrijwilligerswerking zoeken (bij voorkeur in zorg en welzijn).  
Aanspreekpunt diensten en verenigingen i.f.v. inventarisatie en algemene info op vlak 

van administratie en regelgeving (op termijn).  

Meer vrijwilligers 
Meer  mensen worden vrijwilliger in het domein zorg en welzijn door middel van het 

promoten, ondersteunen en coördineren van vrijwilligerswerk.  



Vrijwilligerspunt Zorg & Welzijn Zwevegem 
Werkingsprincipes

Krachtgericht 
 Er wordt steeds vertrokken vanuit de talenten, interesses en wensen van de 
 vrijwilliger.  We werken vanuit een emanciperende visie, geen disciplinerende 
visie.  

De vrijwilliger kiest 
 Het aanbod aan vrijwilligerswerk uit de databank wordt voorgesteld aan de kandidaat-
 vrijwilliger. De coördinator maakt de kandidaat-vrijwilliger wegwijs in het aanbod, 
rekening  houdend met zijn interesses. De uiteindelijke keuze ligt steeds bij de 
vrijwilliger.  Zoveel als  mogelijk wordt er voor een warme doorverwijzing gezorgd. 

Samenwerking 
 Een goede samenwerking met de organisaties uit de regio, in eerste instantie uit zorg 
en  welzijn, die een vrijwilligerswerking hebben, maakte  een gerichte doorverwijzing van 
 kandidaat-vrijwilligers mogelijk. 



Timing

• Najaar 2016: Verkenning en voorbereiding 
• Noden verkennen a.d.h.v. bestaand cijfermateriaal, gesprekken 

diensten en verenigingen 
• Uitwerken visievorming, vrijwilligersbeleid, ondersteuningsaanbod 
• Praktisch: verzekeringen, registratiedocumenten 
• Rekruteren vrijwilligers 

• Voorjaar 2017: Opstart en bekendmaking zorgnetwerk 
• Opstart in de week van de vrijwilliger (week van 4 maart 2017)



Aansturing Project

• Projectstuurgroep 
• OCMW Voorzitter 
• Schepen Welzijn 
• Hoofd dienst burger & Welzijn gemeente 
• Zorgcoördinator dienst thuiszorg OCMW 
• Coördinator mobiel team Ubuntu 
• Opbouwwerker Samenlevingsopbouw (Coördinator zorgnetwerk) 
• Programmaverantwoordelijke Samenlevingsopbouw 
+ regelmatige terugkoppeling op Ouderenadviesraad,  Lokaal Steunpunt 

Thuiszorg en werkgroep Actieplan Armoede



Lokale vrijwilligersorganisatie en het ZNW

• Breed draagvlak  
• Ruime verkenning 
• Zeker bereid tot samenwerking 
• Bezorgd over vinden van vrijwilligers (“we vissen allemaal in 

dezelfde beperkte vijver”) 
• Toeleiden van vrijwilligers



Uitdagingen
• Werven nieuwe vrijwilligers 
• Goede ondersteuning van vrijwilligers 
• Hoe kan je als vrijwilligersorganisatie kwetsbare vrijwilligers 

inzetten? 
• Dunne grens met verplichte activeringstraject 
• Plaats van het zorgnetwerk in de buurtgerichte zorg



Uitdagingen
• Impact van beleid vermaatschappelijking van zorg en welzijn in 

besparingscontext 
• Uitdaging voor lokale besturen in ontwerpteksten voor 

aangepast decreet lokaal sociaal beleid 
“Lokale besturen organiseren, stimuleren en ondersteunen vrijwillige en 

informele zorg” 
   “Sensibiliseren bevolking voor deelname, oprichting en 

    gebruik ervan” 

• 2017 : versterkingstraject DNA zorgnetwerken


