Projectoproep
Buurtgerichte zorg als resultaat van
netwerken en samenwerking tussen formele
en informele actoren binnen ELZ Dender
In een notendop
Wat is een Zorgzame Buurt?
Een Zorgzame Buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht hun
leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.
Daar komen heel wat sociale aspecten bij kijken zoals welzijn, zorg en ondersteuning maar ook
fysieke aspecten zoals mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening…
In een Zorgzame Buurt werken professionals en buurtbewoners evenwaardig samen. We hebben
het hier over familie, buren, vrienden, mantelzorgers, de pzon, verenigingen, zorg- en
welzijnsaanbieders, wwol-partners. Conform het lokaal sociaal beleid en onder regie van één van de
lokale partners stemmen zij af om:
-

de verbondenheid tussen mensen en (medewerkers van) organisaties en lokaal beleid te
versterken > community vormen en versterken
vragen naar zorg en ondersteuning uit de buurt op te vangen
buurtbewoners aan de gepaste zorg en ondersteuning te helpen
…

Maak van uw buurt een Zorgzame Buurt!
Waarom een projectoproep?
De Eerstelijnszone Dender (ELZ) lanceert een projectoproep voor buurtzorgprojecten omdat een
Zorgzame Buurt net de vertaling is van haar eigen doelstellingen, principes en waarden. De ELZ wil,
binnen de levensloop van mensen, in hun eigen biotoop, continuïteit en kwaliteit garanderen. Die
zijn het resultaat van een gemeenschappelijke inspanning van henzelf, hun gezin, familie, buren,
vrienden, verenigingen, professionals uit de zorg- en welzijnssector en hun lokaal bestuur.
De looptijd van dit project is twee jaar. Tijdens deze periode willen we het ontwikkelde ELZ-Denderzorg- en ondersteuningsmodel evalueren en bijsturen, alsook een roadbok realiseren dat als
inspiratie kan dienen en richtlijnen kan bieden aan lopende en toekomstige buurtzorgprojecten met
focus op de samenwerking tussen formele en niet-formele actoren binnen buurtzorprojecten.
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Het resulaten van het project zullen gepresenteerd worden tijdens een studiedag.

Hoe ondersteunen we buurtzorgprojecten?
De ELZ geeft geen financiële ondersteuning maar de geselecteerde projecten mogen rekenen op:
-

-

-

-

een “Train the trainer”-opleiding ‘Doelstellingsgericht denken en werken’: 4 personen per
geselecteerd project volgen twee dagen opleiding. In totaal worden dus 20 personen uit
verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en mantelzorgers klaargestoomd om
hun kennis door te geven binnen de ELZ Dender.
een lerend netwerk: Wij plannen 10 vormings- en intervisiedagen (5 in 2020 – 5 in 2021) ,
waarvan één dagdeel bestaat uit vorming. De vorming wordt opengesteld naar alle
geïnteresseerden binnen onze ELZ. Deelnemers uit de geselecteerde projecten (1 persoon
per participerende organisatie) krijgen dit gratis aangeboden. Iedere andere persoon uit kan
betalend deelnemen. De vormingsthema’s worden bepaald op basis van de inhoud van de
geselecteerde projecten. Het tweede dagdeel wordt besteed aan intervisie. Dit staat enkel
open voor actoren uit de geselecteerde projecten (2 personen/project) en wordt begeleid
door een deskundige.
inspiratie en literatuur: we bezorgen informatie over bestaande, goede voorbeelden
Forum ELZ Dender: Binnen de Fora ELZ Dender van 2020 – 2021 wordt de stand van zaken
van de verschillende projecten een vast item. Het Forum fungeert als klankbordgroep voor
de projecten. De bedoeling is dat potentiële initiatiefnemers voor buurtzorgprojecten
geïnspireerd worden, maar evengoed inspiratie geven aan de lopende projecten.
kans op de ELZ-Eeward voor buurtzorgproject

Kandidaatsdossier
Voorwaarden voor deelname
-

-

Indien je project nog niet loopt, moet het starten ten laatste op 1 januari 2020 en minstens
2 jaar duren. Verduurzaming in de reguliere werking van de partners is een belangrijke
doelstelling.
Alleen volledig ingevulde projectfiches komen in aanmerking voor deelname.
Engagement en actieve deelname aan het lerend netwerk en de intervisies.
Engagement en actieve deelname aan de toonmomenten tijdens de ELZ-fora
Engagement en actieve deelname aan het samenstellen van een roadboek en de afsluitende
studiedag

Praktisch
-

-
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Vul de projectfiche volledig in en stuur ze tegen ten laatste op 1 januari 2020 als Worddocument door naar het algemeen mailadres van ELZ Dender. Vergeet niet de buurtanalyse
bij te voegen.
Een externe jury beoordeelt alle ingediende projecten en selecteert er 5 die op
ondersteuning van de ELZ mogen rekenen.
Eind januari 2020 worden de winnende projecten bekendgemaakt.

Nuttige linken voor de buurtanalyse

-

Provincie Oost-Vlaanderen – Oost-Vlaanderen in cijfers – tel. 09/267 75 15 data.analyse@oost-vlaanderen.be

-

Cijfers te bekomen via de gemeente
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