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Platform: Actief Zorgzame Buurt in
grootstedelijk gebied Antwerpen en Brussel
(AZoB)

Hoofdaanvrager: Zorgbedrijf Antwerpen

Partners: Zorgbedrijf Antwerpen, Stad Antwerpen, Kenniscentrum Woonzorg
Brussel, Aristoco, DKV Belgium, Onderaannemer: VUB

Projecten:

 Ouderen wonen passend (OPA)
 Ontwikkelen van informele Buurtzorgnetwerk

“Actief Zorgzame Buurt” (AzoB)

Een zorgzame buurt is een buurt die levensloopbestendig is, waar bewoners elkaar
kennen en helpen, die mogelijkheden tot ontmoeting biedt, waar zorgbehoevende
personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen en zorggarantie en zorgcontinuïteit
geboden wordt.

“Actief Zorgzame Buurt” (AzoB) in Antwerpen en Brussel beoogt de ontwikkeling van
zorgzame buurten in een grootstedelijke context. Door het bevorderen van de sociale
cohesie kunnen bewoners met verminderde zelfredzaamheid toch zo lang mogelijk
comfortabel thuis blijven wonen.

Uniek aan deze proeftuin is dat wordt onderzocht hoe professionele zorg de zelfzorg,
mantelzorg en informele zorg kan ondersteunen en versterken en zichzelf consequent
op de tweede lijn houdt.

Het platform Actief Zorgzame Buurt is een samenwerkingsverband tussen Antwerpse
en Brusselse partners die een buurtgericht model van zorgorganisatie willen
ontwikkelen in een grootstedelijke context. De klemtoon ligt op het versterken van de
zelfredzaamheid, de mantelzorg en het uitbouwen van informele buurtzorgnetwerken.
De formele zorg of professionele woonzorg zal hierbij ondersteunend, faciliterend en
complementair zijn.
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Het zorgzame buurtmodel wordt parallel in twee grootsteden uitgetest bij
thuiswonende, zorgbehoevende en kwetsbare ouderen. Het Kenniscentrum Woonzorg
Brussel test het concept in buurten uit de Brusselse gemeenten Etterbeek en
Schaarbeek. Het Zorgbedrijf Antwerpen en de stad Antwerpen testen het model in de
Antwerpse wijk Oud-Merksem. Aristoco International (een online app platform) en
DKV Belgium (verzekeringen) staan beide steden bij in de ontwikkeling van de
gewenste methodiek.

Het platform Actief Zorgzame Buurt wil een experimenteeromgeving creëren voor
bedrijven en (zorg)organisaties om de huidige en toekomstige noden van gebruikers
te capteren en hun innovaties daarop af te stemmen. Het staat open voor
initiatiefnemers die in de lokaliteit van een buurt een product, dienst of proces wensen
uit te testen die nodig zijn voor de creatie van een Actief Zorgzame Buurt. Via het
platform zorgen we voor een testomgeving, de meting van de behoeftevraag en de
monitoring van de financiële impact/haalbaarheid.

Het platform vormt tevens de vertrekbasis voor concrete projecten. In deze fase zijn
al drie projecten op het platform geënt: het project ‘OPA - Ouderen Wonen Passend’,
het project ‘ontwikkelen van informele (buurt)zorgnetwerken’ en het project
‘Casemanagement & trajectbegeleiding.

Technologie speelt een rol in het zelfstandig functioneren in het zorgproces en in het
faciliteren van het buurtnetwerk. Daarom wordt expliciet gekozen om te
experimenteren met ICT-applicaties die het langer thuiswonen van ouderen en
zorgbehoevenden faciliteren.

Meer weten over het platform Actief Zorgzame Buurt en de projecten?

 Ouderen wonen passend (OPA)
 Ontwikkelen van informele Buurtzorgnetwerk
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