
Lokale besturen: trekkers van 
de vermaatschappelijking?



Een sterk lokaal beleid
• Geen gemakkelijkheidsoplossing 

• Doordacht 
• Samen met organisaties en inwoners 
• (Toekomst)visie 
• Rol van het lokaal bestuur



Een ideaal niveau
• Een lokaal verhaal, ervaring met vrijwilligerswerk 
• Vermaatschappelijking is momenteel een duidelijke 

beleidskeuze, zowel op Vlaams niveau als lokaal niveau 
• Decreet lokaal sociaal beleid



Buurtgerichte zorg
• Zorg: betaalbaar en bereikbaar voor iedereen 
• Zorggarantie en -continuïteit 
• Buurtgerichte aanpak 

• Sociale cohesie in de buurt 
• Samenwerking bevorderen tussen professionelen en 

informele zorgverleners: vrijwilligers, mantelzorgers 
en buren 

• Lokaal netwerk aangestuurd door buurtzorgregisseur



Tal van initiatieven van 
lokale besturen



• Nestor (Poperinge, Vleteren,…), Anzegem, Londerzeel,
… 

• Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen 
• Verjaardagsbezoekjes, huiswerkbegeleiding, ontmoeting, 

vervoer, boodschappen, kleine klusjes 
• Kwetsbare mensen opsporen, doorverwijzen en 

signaleren van noden 
• Netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen 
• Vaak op platteland



TIPS

• Heb aandacht voor een goede match tussen vrijwilliger 
en gebruiker 

• Help vrijwilligers in het afbakenen van hun grenzen 
• Heb aandacht voor professionele begeleiding van 

kwetsbare vrijwilligers 



Praatgroepen en -tafels
• Initiatief van OCMW Kortrijk 
• Praatgroepen: gericht aan moeders 

van schoolgaande kinderen 
• Praattafels: anderstalige 

nieuwkomers 
• Oefenkans Nederlands, begeleid 

door vrijwilligers



TIPS

• Bevragen van vrijwilligers en deelnemers  
• Uitwisselingsmomenten, informatie en draaiboek 

voorzien 
• Waak er over dat aanpak vrijwilligers past binnen visie: 

informele aanpak, geen lesgeven



Buddyprojecten

• in gans Vlaanderen tal van initiatieven 
• ‘wegwijzer’, helpen bij gebruik OV, wegwijs maken in 

administratie, vrijetijdsinvulling, Nederlands leren 
spreken, zoeken naar woning,… 

• Niet uitsluitend vanuit overheid, ook CAW’s, private 
initiatief, bijv. Armen Tekort 

• Doelgroepen: nieuwkomers, mensen in armoede, mensen 
met psychische beperkingen, gedetineerden



TIPS

• Goede selectie en juiste match! 
• Gelijkwaardige positie 
• Persoonlijke coaching en intervies 
• Diverse samenstelling



Buren voor buren
• Gentse lokale dienstencentra met 

lokale partners 
• Buren die elkaar helpen 
• Een brood meebrengen, een 

lamp vervang, samen koffie 
drinken,… 

• Via huisbezoeken door 
antennemedewerker in 
kwetsbare buurten -> 500-tal 
hulpvragen



TIPS

• Capteren van hulpvraag 
• Ga actief op zoek naar buren 
• Zowel oudere als jongeren kunnen iets betekenen voor 

elkaar 
• Vrijwilligerswerk?



Recepten

• Gericht op kansengroepen 
• Heel vaak spelen vrijwilligers een belangrijke rol in de 

begeleiding van kwetsbare mensen 
• Zowel in grote steden als kleinste gemeentes 
• Antwoord op vereenzaming, stimuleren van sociale 

cohesie



Organiseren, ondersteunen 
of regisseren?

• Overheid als organisator, kan tot spanningen leiden met 
organisaties die dit al jaren doen 

• Overheid als facilitator, initiatief leggen bij burger maar 
door te faciliteren het mogelijk maken 

• Overheid als neutrale regisseur 
• Optreden als organisator zodat vrijwilligers beschermd 

zijn 
• Wat als lokaal bestuur initiatief loslaat? 
• Hoe omgaan met eigenzinnige burgerinitiatieven? Past 

niet altijd in het kraam van beleid?


