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Haalbaarheidsstudie
Buren helpen Buren

Ik wil iets doen met mijn 
vereniging.



Wat is Buren helpen Buren?

Buren helpen Buren is een lokaal burennetwerk waarbij 
mensen uit de buurt elkaar helpen met kleine klusjes en (zorg)
taken. 

Het verbindt mensen die hulp of zorg nodig hebben met mensen 
die een beetje extra tijd hebben om een buur te helpen. Het 
gaat om kleine, occasionele taakjes zoals de gordijnen openen 
als je ziek bent, de vuilnisbakken buiten zetten, de kinderen 
van school halen als je bv. een vergadering gepland hebt of 
een gezelschapsspel spelen. Wanneer iemand hulp nodig 
heeft, kan hij zelf of een hulpverlener dat melden aan een 
buurtnetwerker. Een buurtnetwerker zorgt er dan voor dat een 
warme buur langskomt om te helpen. 

Buren helpen Buren creëert een nieuwe dynamiek in de buurt 
of wijk. Via een versterkt burennetwerk kunnen inwoners van 
een buurt meer rekenen op elkaar en langer gelukkig en gezond 
thuis wonen.

Wat is een haalbaarheidsstudie Buren helpen Buren?

Om een buurt te doorgronden en in beeld te brengen, 
gebruik je verschillende invalshoeken en methodes. Met een 
haalbaarheidsstudie onderzoek je of je een burennetwerk kunt 
opzetten in jouw gemeente. Door gesprekken aan te gaan met 
je netwerk ontdek je de noden en kansen in de verschillende 
wijken en buurten. Concreet ga je na welke personen en 
organisaties (de zogenaamde stakeholders) hun schouders 
willen zetten onder het project.

De resultaten van deze haalbaarheidsstudie kun je verwerken 
tot een bondig verslag. Je krijgt zicht op de kansen en noden 
van de buurten in jouw gemeente. 

Door deze studie uit te voeren, leer je jouw gemeente en 
stakeholders beter kennen. Een haalbaarheidsstudie houdt in 
dat je informatie verzamelt en die vervolgens analyseert. 



Wat kan een buurtnetwerk betekenen?

• Mensen uit de buurt komen meer in contact met elkaar. Sociale 
relaties en contacten zijn belangrijk voor de levenskwaliteit, maken 
de mensen tevreden en doen het sociale vertrouwen stijgen.  

• Het geeft je de kans om een klein engagement op te nemen dat 
een groot verschil kan maken. En tegelijk ben je betrokken bij je 
eigen buurt. 

• Je maakt deel uit van een warme community. En dat past perfect 
in de tijdsgeest. Mensen willen ergens bij horen. Kijk maar wat er 
gebeurt op sociale media en internet. Mensen sluiten zich aan bij 
groepen, worden fan van merken en discussiëren op blogs. 

• Samen staan we sterker dan alleen. 

• Het biedt een tegenwicht tegen de individualisering in de 
maatschappij.

• Het komt voor een stuk tegemoet aan het tekort aan sociale 
voorzieningen in wijken.

• Een warme buurt verhoogt het veiligheidsgevoel bij de 
mensen… 

• … en bevordert de inburgering en integratie.

• Het laat de mensen zorg dragen voor elkaar.

Hoe breng je een projectgroep samen?

Als vrijwillige medewerker/buurtbewoner wil jij betekenisvol bezig zijn 
voor en met de mensen uit je eigen buurt. Je staat er immers niet 
alleen voor. Je zoekt medestanders binnen of buiten je vereniging 
en mensen die dezelfde betrokkenheid voelen en nodigt hen uit 
voor een kennismakingsgesprek. Deze fiche kan je helpen bij het 
opstarten van een projectgroep met het oog op de uitvoering van een 
haalbaarheidsstudie. 

Een educatief medewerker zal aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomst. 
Tijdens de eerste vergadering worden de haalbaarheidsstudie en de 
verschillende te nemen stappen verduidelijkt..



HOE PAK JE EEN HAALBAARHEIDSSTUDIE AAN?
Kennismaking met de projectgroep en de buurt

Hieronder vind je enkele vragen om de buurt(en) en elkaar beter te leren kennen. Deze kunnen 
niet alleen in de projectgroep gesteld worden, maar ook in een latere fase aan de stakeholders.

• Waar breng je de meeste tijd door? 
thuis – bij familie – bij vrienden – buiten in de wijk – andere plaats

• Waarom is het hier goed om te wonen?  
buren – cultuur – horeca – toerisme – natuur – andere

• Vind je jouw buurt veilig? 
ja – nee

• Vind je jouw buurt gezellig? 
ja – nee

• Hebben de bewoners een goed contact met elkaar? 
ja – nee

• Waar ontmoet je jouw buren het vaakst? 
in de supermarkt – cafés – dienstencentra – andere ontmoetingsplaatsen

• Hoe verplaats je jezelf in de buurt? 
auto – fiets – te voet – openbaar vervoer – andere

• Worden er in de buurt activiteiten georganiseerd? 
sport – cultuur – ontspanning – hobby – andere

• Heb je al met buren samengewerkt om een wijkactiviteit te organiseren? 
 ja – nee

Afbakening van de buurt(en)

Je kunt ervoor kiezen om meerdere buurten te analyseren of je te focussen op één bepaalde 
buurt.

Om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, kruip je in de rol van onderzoeker. Je brengt de 
buurt(en) in kaart en dat kun je op verschillende manieren doen. In harde cijfers bijvoorbeeld, 
door feitengegevens te verzamelen. Of in verhalen van inwoners en organisaties.

Voor je effectief van start gaat, baken je de buurten of wijken goed af. Zo kun je gerichter 
informatie verzamelen. 

Een goede afbakening geeft je ook een duidelijk beeld van het soort hulp dat bewoners zullen 
vragen of aanbieden. Wonen er meer alleenstaande oudere personen in een afgebakend 
gebied, dan zal er meer behoefte zijn aan hulp aan huis. Wonen er veel gezinnen met kinderen, 
dan is er misschien meer behoefte aan oppashulp of hulp bij huiswerk. Het is interessant om 
het burenhulpsysteem open te stellen voor iedereen en geen voorwaarden te stellen die je 
toch niet kunt controleren en die alleen maar belemmerend werken. Naargelang de noden in 
de buurt kun je het systeem wel extra stimuleren bij bv. ouderen (mobiliteit, boodschappen en 
kleine klusjes) of bij gezinnen met kinderen (opvang).
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Probeer met je projectgroep een antwoord te formuleren op volgende vragen:

• Welke diensten en voorzieningen zijn aanwezig in het gebied? En zijn die goed 
toegankelijk? 

• Hoe zien de bewoners hun buurt?

• Op welke manier wordt de beschikbare ruimte gebruikt? Is er een wijkcentrum?

• Welke plaatsen vermijden de bewoners en waarom? 

• Welke spanningen leven er tussen bewoners(groepen)? Is er wantrouwen tussen 
plaatselijke buurten?

• Is er sprake van een wij-gevoel? Dat kun je gebruiken als kapstok in de promotie. 

• Hoe ver moeten helpers bereid zijn zich te verplaatsen? 

• Zijn er kanalen om het burennetwerk kenbaar te maken?

• Zijn er duidelijke grenzen zoals een grote weg of waterloop?

• Kun je gemakkelijk informatie verkrijgen over de inwoners van de buurt?

Feitengegevens over je gemeente opzoeken en analyseren

De persoonlijke beleving van mensen is belangrijk om een concreet beeld te krijgen van 
een buurt of gemeente. Maar die moet je aanvullen met feiten. Correcte cijfers helpen om 
doelgerichter te werken. Durf je doelen ook bijsturen en verfijnen op basis van de verkregen 
inzichten. In bijlage 1 kun je de gevraagde gegevens verder aanvullen.



INVENTARISEER EN DETECTEER STAKEHOLDERS
Buren helpen Buren kan enkel slagen als er voldoende mensen willen meewerken. Het is 
daarom belangrijk om te kijken of er genoeg mensen en organisaties in de gemeente zijn die 
hun schouders onder het project willen zetten. Dat kan via een stakeholdersanalyse.

Door met mensen in gesprek te gaan en hen een rol te geven, levert de verkenning niet 
alleen informatie op maar ook enthousiasme. Je maakt mensen en organisaties warm voor 
je project. 

Een stakeholdersanalyse kun je gerust zelf doen, samen met enkele andere geëngageerde 
buren, aan de hand van onderstaand stappenplan. Dat legt je stap voor stap uit wat je moet 
doen. Lees het eerst volledig door voor je aan de slag gaat. 

Je kunt de stakeholdersanalyse ook laten uitvoeren door een groep studenten van de opleiding 
tot gezondheidscoach. Neem daarvoor zeker contact op met de educatief medewerker. 

Na de stakeholdersanalyse heb je een idee of Buren helpen Buren kan slagen in jouw 
gemeente. En heb je misschien al een grotere groep geëngageerde personen die aan de slag 
wil gaan als warme buur of buurtnetwerker.

Begin met een lijst te maken van de contactgegevens van de personen en organisaties die 
kunnen helpen bij het project. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de verantwoordelijken van Okra, 
Kazou, Samana, Femma, Zorgend Vrijwilligerswerk maar ook over maatschappelijk werkers, 
consulenten en spilfiguren in je gemeente.

Het is goed mogelijk dat je tijdens je analyse nog nieuwe stakeholders ontdekt. De 
stakeholders kun je opdelen in twee groepen: de mensen die kunnen signaleren dat iemand 
hulp nodig heeft (instroom hulpvragers) en de mensen die kunnen helpen (instroom vrijwillige 
medewerkers).

Voor de analyse gebruik je de tabel in bijlage 2. Volg onderstaande stappen om de tabel in 
te vullen.

Stap 1: Bekijk de vooropgestelde lijst van stakeholders. 

Denk je dat er nog andere stakeholders belangrijk zijn voor jouw gemeente? Zet die dan ook 
op de lijst.  

Er zijn misschien meerdere stakeholders met dezelfde functie. Noteer ze allemaal. Zijn er 
bijvoorbeeld drie huisartsen, zet ze dan allemaal in de tabel. 

Vul bij ‘verenigingen’ enkel de verenigingen in waarvan je denkt dat ze willen meewerken aan 
Buren helpen Buren. 

Stap 2: Contactgegevens

Zoek de contactgegevens op van de verschillende stakeholders en noteer die in de kolom 
‘contact’. De kolom ‘Waar contactgegevens vinden?’ kan je hierbij helpen. Denk na over hoe je 
de persoon het best kunt informeren en enthousiasmeren: een persoonlijk gesprek of bellen. 
Een persoonlijk gesprek is een goede techniek bij belangrijke stakeholders omdat het toont dat 
je veel belang aan hen hecht. Maak daarvoor altijd eerst een afspraak. Andere stakeholders 
kun je best opbellen. Mailen doe je beter niet. Dat is te vrijblijvend en onpersoonlijk. 

• Praktische tip: Klik de bijhorende link aan of google de trefwoorden. Is er niets 
ingevuld? Ga dan zelf op zoek naar de contactgegevens. De site van je gemeente of 
Google kan je meestal helpen. 
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Stap 3: Stakeholders

Stakeholders kunnen je project op twee manieren vooruit helpen. Duid aan welke manier 
van toepassing is. 

• De stakeholder staat in contact met mensen die hulp nodig hebben. Deze personen 
of organisaties kunnen signaleren wanneer er hulp nodig is. Als dat het geval is, zet je 
een kruisje in de kolom ‘instroom hulpaanvragen’.

• De stakeholder is een vrijwillige medewerker of een groep vrijwillige medewerkers. 
Deze mensen zijn geïnteresseerd om een warme buur te worden. Als dat het geval is, 
zet je een kruisje in de kolom ‘instroom vrijwillige medewerkers’.

Bij veel voorkomende stakeholders is stap 3 al in de tabel ingevuld.  Denk je dat dit voor een 
stakeholder in je gemeente anders is, pas dit dan aan. 



ADVIES BIJ CONTACTEREN STAKEHOLDERS
Een gesprek voeren met stakeholders is niet altijd eenvoudig. Hier vind je heel wat tips die 
je op weg helpen. Lees alles goed door voor je iemand contacteert zodat je weet wat je kunt 
zeggen in een onvoorziene situatie.

Het verloop van het gesprek

Algemene tips:

• Blijf vriendelijk.

• Toon dat je gelooft in het project.

• Volg de tips niet te letterlijk, speel in op wat de stakeholder zegt. 

• Als iets al aan bod is gekomen bij een voorgaande vraag, hoef je de vraag niet 
opnieuw te stellen. 

Voorstellen van ‘Buren helpen buren’.

• Wie ben je? Wat is het project? 
Voorbeeld:

3

Mag ik u enkele vragen stellen in verband met het project?

• Ja

 - Ga verder.

• Nee

 - Geen tijd: vraag wanneer je mag terugbellen.

 - Geen interesse: vraag de reden.

Behoeftepeiling

Vraag of er een nood is aan Buren helpen Buren. Je kunt daarbij ook inspelen op de functie 
van de stakeholder.

• Voorbeeld:

Goedendag meneer/mevrouw naam,

U spreekt met [naam, van groep/organisatie] (indien dat het geval is). Ik bel u in 
verband met het  project ‘Buren helpen buren’. 

‘Buren helpen buren’ is een project dat we in [naam buurt/gemeente] willen 
starten om van onze buurt een warmere buurt te maken. ‘Buren helpen buren’ 
verbindt mensen die zorg/hulp nodig hebben, met mensen die een beetje extra 
tijd hebben om een buur te helpen. Het gaat om kleine occasionele taakjes zoals 
de gordijnen openen als je ziek bent, de vuilnisbakken buiten zetten, de kinderen 
van school afhalen als bv. een vergadering is gepland of een gezelschapsspel 
spelen. Wanneer iemand zorg/hulp nodig heeft, kan hij zelf of een hulpverlener 
dat melden aan een buurtnetwerker. Een buurtnetwerker zorgt er dan voor dat 
een warme buur langskomt om te helpen. Dit project kunnen we natuurlijk niet 
alleen dragen daarom zoeken we ook mensen en organisaties die eventueel 
willen meewerken.  

Als dokter/OCMW voorzitter komt u veel in aanraking met kwetsbare groepen. 
Denkt u dat een project als ‘Buren helpen buren’ nodig is in deze buurt? Waarom 
wel/niet? Welke soort hulp denkt u dat het meest nodig is? (Bv: grasmaaien, spel 
spelen, kinderen afhalen…) Wie denkt u dat het meeste nood heeft aan een 
project als ‘Buren helpen buren’?



De stakeholder weet het niet: 

• Geef enkele voorbeelden van mogelijke antwoorden.

• Herformuleer de vraag.

• Voorbeeld:

Deelname aan het project. 

• Voorbeeld:

Voor welke taakjes denkt u dat de mensen in uw buurt hulp zouden kunnen 
gebruiken? Voorbeelden van taken zijn de gordijnen openen, een spel spelen, de 
kinderen ophalen enzovoort.

Is er voldoende hulpverlening beschikbaar vandaag?

Ziet u zichzelf meewerken in dit project?

• Positief: is nodig, goed,…

 - Ga verder

• Misschien: weet het nog niet, moet er nog eens over nadenken,…

 - Benadruk de positieve punten, ook voor de stakeholder zelf.

 - Dring niet te veel aan. Het is zeer begrijpelijk dat iemand dat niet onmiddellijk 
weet. 

• Voorbeeld

Ik begrijp goed dat u hier niet onmiddellijk over kunt beslissen. Wij geloven dat 
Buren helpen Buren de buurt echt vooruit kan helpen, want (zie onderstaande 
bijkomende argumenten). Voor zo’n project hebben we natuurlijk wel mensen 
nodig die zich willen inzetten. Vindt u het goed dat ik u volgende week nog eens 
bel om uw medewerking te bespreken?

• Negatief: 

 - Vraag waarom hij/zij het project niet goed vindt. 

 - Bedank hem voor zijn eerlijkheid.

 - Benadruk de positieve punten, ook voor de stakeholder zelf.

 Om het gesprek af te ronden kun je het volgende voorbeeld gebruiken.

Bedankt om de tijd te nemen om mij te woord te staan. Ik kan deze informatie 
goed gebruiken voor de verdere uitbouw van het project. We bekijken nu hoe 
haalbaar het project is in deze buurt/gemeente. Wanneer we meer mensen 
hebben gevonden die willen meewerken, gaan we starten met de uitbouw van 
het project. 

Heeft u verder nog vragen? 

Ik zal u binnenkort contacteren met een update en om de samenwerking concreter 
te maken. Nogmaals bedankt!

Nog een prettige dag verder!



Bijkomende argumenten in jouw gesprekken met de stakeholders: 

Voorbeelden bij een gesprek met een professionele hulpverlener:

De professionele hulpverlening kan geen tijd vrij maken voor al deze taakjes 
daarom is het goed als een buur dat wel kan doen.

Voor bepaalde mensen is hun zorg te klein om bijvoorbeeld familiehulp in te 
schakelen. Zij kunnen door een buur geholpen worden.

Voorbeelden bij een gesprek met een vrijwillige medewerker:

Het kan vrijwillige medewerkers helpen om hun buren beter te leren kennen.

U krijgt veel terug van de persoon die u helpt.

U kunt nieuwe vrienden maken.

ORGANISEER EEN OF MEERDERE  
BUURTBIJEENKOMST(EN)
Een buurt verkennen en een haalbaarheidsstudie maken, daar hoort ook een buurtbijeenkomst 
bij. Het doel daarvan is om actief betrokken mensen te werven voor het project. In de eerste 
plaats deel je jouw ervaringen tot nu toe en bekijk je of het project in jullie omgeving haalbaar 
is. 

Je bevraagt de inwoners wat goed loopt en wat minder goed loopt. Geef deelnemers de kans 
om hun zorgen en verwachtingen te uiten.  

Je vraagt hen ook wat Buren helpen Buren voor hen kan betekenen. Misschien vind je hier al 
matches. 

De inwoners kunnen noteren wat ze eventueel willen doen binnen het project. Hiermee kunnen 
ze aangeven of ze willen werken als warme buur of buurtnetwerker. 

Noteer de contactgegevens van de mensen en leg eventuele afspraken voor verder contact al 
vast. Als inwoners enthousiast zijn, is het de bedoeling om ze enthousiast te houden.

Volgende vragen kun je stellen op een buurtbijeenkomst:

• Help je soms je buren?

• Waarmee help je je buren?

• Vraag je soms aan een buur om te helpen?

• Waarvoor vraag je hulp?

• Ben je tevreden met de sociale contacten die je nu hebt?

• Woon je graag in deze buurt?

• Wil je gecontacteerd worden voor verdere acties rond burenhulp?

Maak na de bijeenkomst(en) een verslag op. Door informatie te verzamelen kun je doordachte 
keuzes maken en acties opzetten. Een overzicht maken op één blad is handig om te gebruiken 
voor verdere acties, ontmoetingen en overlegmomenten in de buurt.
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AFRONDEN HAALBAARHEIDSSTUDIE
Na afloop van de studie kom je samen met de projectgroep. Deze evaluerende vergadering 
dient mogelijks als springplank naar de uitrol van Buren helpen Buren in jouw gemeente. Je 
schrijft het resultaat van de haalbaarheidsstudie neer, maakt een verslag op met de beslissing 
en formuleert een advies voor de eventuele uitrol van het project Buren helpen Buren.

Om de slaagkansen bij een project zoals Buren helpen Buren te vergroten, bouw je best op 
voorhand een aantal criteria in waaraan de wijk/buurt volgens jouw moet aan voldoen. Het 
is niet altijd mogelijk om in de hele gemeente grote inspanningen te leveren. Het beste is om 
kleinschalig te starten en zo verder te groeien. 

Mogelijke criteria die je meeneemt in je beslissing om het project Buren helpen Buren uit te 
rollen:

• link met gezondheid bv. moestuintjes, informele loopclubjes…

• sociale cohesie/ wijkgevoel al aanwezig;

• verschillende leeftijdsgroepen door elkaar;

• verschillende nationaliteiten door elkaar/ diversiteit;

• aanwezigheid/ ondersteuning van externe stakeholders;

• noden zijn al aanwezig en duidelijk;

• actieve  buurtwerking;

• aantal inwoners tussen 1.500 en 3.500.

Vul in bijlage 3 het rooster in met een 1 (indien aanwezig) of met 0 (indien niet aanwezig). De 
eindscore geeft je een beeld waar de eerste inspanningen (tijd en middelen) geleverd kunnen 
worden.

Na de uitgebreide haalbaarheidsstudie kun je aan de slag gaan met het projectplan Buren 
helpen Buren om het buurtnetwerk verder uit te bouwen.
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WAT KAN JE HELPEN?  
WAT HEB JE NODIG?
Je kunt rekenen op ondersteunend materiaal:

• Aanvraag Gezonde Buurt;

• Budgetafrekening Gezonde Buurt;

• Informatienota voor vrijwillige medewerkers;

• button Gezonde Buurt voor elke vrijwillige medewerker;

• bijlage 1: tabel met feitengegevens;

• bijlage 2: stakeholdersanalyse;

• bijlage 3: rooster met criteria waaraan je de buurten kan 
aftoetsen;

• standaard Powerpointpresentatie Buren helpen Buren (op 
vraag);

• folder Buren helpen Buren (op vraag);

• Evaluatie Gezonde Buurt.
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GELDZAKEN
Budget:

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van mogelijke kosten in 
het kader van je project. Stuur een mail naar gezondebuurt.mvl@
cm.be met een overzicht en een zo correct mogelijke inschatting 
van het bedrag. CM Midden-Vlaanderen kan naargelang de reden 
van de gemaakte kosten financieel tussenkomen. Dat budget wordt 
niet op voorhand overgeschreven maar na de activiteit verrekend via 
de budgetafrekening. Bewaar daarom zorgvuldig alle rekeningen en 
details.

Voorstelling resultaten

Indien nodig kun je voor de voorstelling van de resultaten van je studie 
een budget voor een zaal en voor catering aanvragen. Neem hiervoor 
contact op team Gezondheidsheidsbevordering via gezondebuurt.
mvl@cm.be.

Budgetafrekening

Geef een overzicht van alle uitgaven in de budgetafrekening. Stuur 
die naar gezondebuurt.mvl@cm.be of per post naar 

CM Midden-Vlaanderen 
Gezondheidsbevordering 
Martelaarslaan 17 
9000 Gent. 
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WAAROP KUN JE REKENEN?
Ondersteuning beroepskracht(en)

Bij alle inhoudelijke vragen kun je rekenen op ondersteuning van de 
verantwoordelijke educatief medewerker Gezondheidsbevordering.
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WAT DAARNA?
• Je maakt het eindverslag van de haalbaarheidsstudie en 
stuurt dit door naar gezondebuurt.mvl@cm.be . 

• Je evaluatie en suggesties geven inspiratie voor de 
toekomst. Daarom is je mening belangrijk. Vul de Evaluatie 
Gezonde Buurt in op de website. Geef je eerlijke mening over 
de haalbaarheidsstudie  en de manier van werken. Zo komen 
eventuele verbeterpunten bloot te liggen. 

• Stuur een aantal dynamische foto’s van je activiteit naar 
team Gezondheidsbevordering. Wij bewaren je foto’s in onze 
beeldbank. Die kunnen later nuttig zijn voor de website of in 
een publicatie. Post gerust ook een foto van je activiteit op je 
eigen sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,...). Gebruik 
daarbij de hashtag #CMGezondeBuurt.

• Je doet de Budgetafrekening Gezonde Buurt. Stuur die door 
naar gezondebuurt.mvl@cm.be of per post naar:

  CM Midden-Vlaanderen 
  Gezondheidsbevordering 
  Martelaarslaan 17 
  9000 Gent
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WIE KAN JE HELPEN?
Team Gezondheidsbevordering staat voor je klaar voor alle 
inhoudelijke ondersteuning:

gezondebuurt.mvl@cm.be 

09 267 57 35
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BIJLAGEN11
Bijlage 1 Tabel met feitgegevens

Feitengegevens Gemeente Bron Cijfergegevens 
invullen

info te verkrijgen van CM aantal CM-leden CM

aantal CM-leden 
met verhoogde 
tegemoetkoming

CM

 op wijkniveau
% inwoners 
met verhoogde 
tegemoetkoming

http://atlas.aim-ima.be/

% alleen wonende 
65-plussers http://atlas.aim-ima.be/

op gemeente niveau aantal inwoners https://oostvlaanderen.
incijfers.be/

aantal gezinnen met 
kinderen

https://oostvlaanderen.
incijfers.be/

% alleenwonend https://oostvlaanderen.
incijfers.be/

% langdurig werkloos https://oostvlaanderen.
incijfers.be/ 



Bijlage 2: stakeholdersanalyse

 

Stakeholder

Waar contactgegevens 
vinden? Kijk zeker 

ook op de site van de 
gemeente als u iets niet 

vindt.

Contactgegevens
Instroom 
hulp aan-

vragen

Instroom 
vrijwillige 

medewerkers

Datum 
contact- 

name

CM- afdelingen Regiokantoor http://www.cm.be/
over-cm/cm-in-je-buurt/
midden-vlaanderen/
contactpunten.jsp#/

X

 Thuiszorgwinkel http://www.cm.be/
over-cm/cm-in-je-buurt/
midden-vlaanderen/
contactpunten.jsp#/

X

 OKRA http://www.okra.be/
page?page=okrainje-
buurt2010

X X

 Samana http://www.ziekenzorg.
be/cmz/nl/120/
in_jouw_buurt/overzicht_
afdelingen/index.jsp

X X

 Kazou https://www.
desocialekaart.be/
christelijke-mutualiteit-
midden-vlaanderen-
kazou-517112

X

 Oppas aan huis http://www.cm.be/
diensten-en-voordelen/
thuiszorg/oppashulp/
midden-vlaanderen/
chronisch-zieken.jsp

X

 Beweging.net www.desocialekaart.be X

Femma http://www.femma.be/nl/
vriendinnen-in-de-buurt

X

 Thuiszorgcentrum https://www.cm.be/
diensten-en-voordelen/
thuiszorg/info-en-advies/
midden-vlaanderen/
thuiszorgcentrum.jsp

X

OCMW Voorzitter Google: “OCMW voorzitter 
naam gemeente”

X

 Sociale dienst Google: “OCMW sociale 
dienst naam gemeente”

X

 Sociale huisvesting Google: “sociale 
huisvesting naam 
gemeente”

X

Lokaal 
dienstencentrum

Google: “lokaal 
dienstencentrum naam 
gemeente”

X X



Gezondheidsin-
stanties

Rusthuis www.desocialekaart.be X

 Ziekenhuis www.desocialekaart.be X

Familiehulp https://www.familiehulp.
be/contact

X X

 Huisartsenvereni-
ging

www.desocialekaart.be X

 Rode kruis http://www.rodekruis.be/
wie-zijn-we/afdelingen/

X X

 Witgele kruis https://www.witgelekruis.
be/contacteer-ons

X

 Huisarts: 

Naam

X

 Ergotherapeut: 
Naam

X

Verpleging: 

Naam

X

Politie Wijkagenten http://www.lokalepolitie.
be/zones

X

Politiek Schepen van 
welzijn en zorg

Google: “schepen van 
welzijn en zorg naam 
gemeente”

X

 Dienstencen-
trum

dienstencentrum

Naam

Google: “dienstencentrum 
naam gemeente”

X

 Verenigingen Jeugdbeweging X X

Sociale 
verenigingen

X X

Culturele 
verenigingen

 X

Maatschappe-
lijk werk

Naam  X

Ondernemers Apotheek:  

Kruidenierswinkel:

Buurtcomités X X

 

Stakeholder

Waar contactgegevens 
vinden? Kijk zeker 

ook op de site van de 
gemeente als u iets niet 

vindt.

Contactgegevens
Instroom 
hulp aan-

vragen

Instroom 
vrijwillige 

medewerkers

Datum 
contact- 

name



Bijlage 3: Rooster met criteria  waaraan je de buurten kan aftoetsen
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