Enkele
FAQ’s
uit
de
webinar
ondersteuningspakket
voor
een
buurtanalyse beantwoord

over
het
zorgzame

Beeld: shtick

1) Hoe matcht het ondersteuningspakket met de buurtanalyse die als
erkenningsvoorwaarde opgenomen is voor lokale dienstencentra in het
woonzorgdecreet?
Het uitvoeringsbesluit lokale dienstencentra stelt volgende voorwaarden voorop:
“Het centrum maakt een buurtanalyse op die voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. ze omvat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de
actoren, de beleving, de sterktes en hiaten, en maakt daarbij gebruik van analyses en
beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid over het realiseren van
zorgzame buurten;
2. ze bepaalt de reikwijdte en prioritering van de opdrachten op maat van de buurt;
3. ze vormt de basis voor het meerjarenplan dat tot stand komt op basis van een
participatief traject waarin de lokale ouderenverenigingen, de lokale
ouderenadviesraad, relevante eerstelijnsactoren en andere relevante actoren in andere
beleidsdomeinen geconsulteerd zijn en dat aantoont op welke manier het bijdraagt tot
de door het lokaal bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen”.
Het pakket biedt je de nodige tools om een buurtanalyse te maken, op maat van dit besluit:
-

Het biedt tools aan voor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse
Het biedt de nodige input om te werken op maat van de buurt
Het biedt tools om dit op een participatieve wijze, met betrokkenheid van
verschillende actoren uit te voeren
Het resultaat van de analyse, de impactoefening, biedt de basis voor de opmaak
van het meerjarenplan

-

Tip! Wanneer je het pakket gebruikt voor een buurtanalyse in functie van de
erkenning van een lokaal dienstencentrum, heb dan in de verschillende fases (van
visie, analyse tot impactbepaling) oog voor de afstemming met de
beleidsprioriteiten in kader van het lokaal sociaal beleid.

2) Hoe worden bewoners betrokken
participatie vorm in het pakket?

in

de

buurtanalyse?

Hoe

krijgt

Het pakket biedt de nodige tools om op maat van de buurt en de buurtbewoners te werken.
Het uitgangspunt van het pakket is dat een goede buurtanalyse niet kan zonder in gesprek
te gaan en samen te werken met de buurt. Zo reiken we doorheen het pakket verschillende
tips en handvatten aan om buurtbewoners te betrekken in de zorgzame buurtanalyse.
Enkele voorbeelden:
-

-

Werkgroep ‘zorgzame buurten’: voor je start met je analyse is het raadzaam om
een werkgroep zorgzame buurten op te starten met relevante actoren. Deze
werkgroep is steeds op maat van je eigen lokale context en kan bestaan uit een
diversiteit van professionele en informele actoren actief in de buurt(en).
Kwalitatieve analyse: deze stap richt zich op het in gesprek gaan met de buurt, het
begrijpen wat er leeft in de buurt, observeren, …, en kan ook al kansen bieden om
samen te werken aan zorgzame buurten.
Impactoefening: dit doe je niet alleen, maar samen met betrokken actoren.
Afhankelijk van je analyse en focus zijn buurtwerkingen, verenigingen,
buurtbewoners, vrijwilligers, … hier belangrijke partners in.

3) Wordt er ook een vergelijking gemaakt met andere gemeenten en regio’s
om de cijfers te interpreteren?
In het pakket vind je bij de kwantitatieve en de ruimtelijke omgevingsanalyse de nodige
links en tips om een vergelijking te maken met omliggende gemeenten, je cijfers en info
te vergelijken met grotere geografische niveaus (zoals eerstelijnszones, arrondissement,
provincie, Vlaanderen). Dit laat toe cijfers op een juiste manier te interpreteren.

