Integratie van buurtgericht werken in het verenigingsleven
ouderen en lokale adviesraden ouderen
Eerst en vooral willen we de aandacht erop vestigen dat er tot eind 2016 een
provinciale website bestaat omtrent sociale cohesie en projecten sociale cohesie.
Het adres van de website is : www.delijm.be
Op deze website kunnen jullie ook de provinciale publicatie vinden : SAMEN DE
STOEP OP. De informatie omtrent buurt en buurtbetrokkenheid kunt u vinden vanaf
pagina 110 tot en met pagina 145. Interessant materiaal om binnen de vereniging of
de adviesraad mee aan de slag te gaan rond sociale cohesie en buurtbetrokkenheid.
Mogelijke werkdefinitie van buurtgericht werken :
'buurtgericht werken wil zeggen dat je samen met de buurt problemen oplost om zo
mee de leefbaarheid en de sociale samenhang te vergroten. Je kan er de burger
maatschappelijk actiever mee maken en hun eigen verantwoordelijkheid stimuleren,
alsook de betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en zeggenschap van de burger
vergroten bij hun eigen woon-en leefomgeving' (bron :
www.lisse.nl/buurtgerichtwerken)
Buurtgericht werken impliceert dus een meerwaarde voor de buurt, maar ook voor je
eigen organisatie : je kan er immers naambekendheid mee krijgen, en de
betrokkenheid van de buurtbewoners bij je organisatie verhogen.
Laat dit een stimulans zijn om de visie van buurtgericht werken ook in je eigen
organisatie te ontwikkelen en concreet vorm te geven.
Wil jouw organisatie zich meer richten op buurtomgevingen en met welk doel voor
ogen?
De buurt zelf omschrijven kun je doen vanuit de organisatie zelf, of vanuit de
deelnemers binnen je eigen organisatie.
Buurtgericht werken. Hoe ga je te werk?
-Waar wil je naartoe en welke verschillende stappen en/of activiteiten ga je hiervoor
organiseren?
-Waarom wil je de buurt nauw betrekken bij je eigen werking? Ter kennismaking?Ter
versterking van de eigen werking door bv. het opzetten van
samenwerkingsverbanden? Of ter versterking van de buurtbewoners zelf?
-Op welke manier ga je de buurt of de buurtomgeving nauwer betrekken? Beoog je
een éénmalige buurtactiviteit? Beoog je een structurele buurtgerichte aanpak? Doe
je dit op een formele of informele wijze?

Tips voor buurtgericht werken.
-inzetten op 'werken met de buurt kan heel wat voordelen met zich meebrengen voor
de doelstellingen van de organisatie, bv. voor meer inbedding in de buurten, voor
een groter draagvlak te scheppen….L
-Een éénmalige activiteit is meer vrijblijvend en minder intensief
-Kies je methode in functie van je doelstellingen
-Als je met de buurt aan de slag gaat, zorg dan voor een heldere en concrete vraag,
een duidelijke taak-en rolomschrijving, een evenwichtige inbreng, een gedragenheid
door alle deelnemers
-Breng steeds je startniveau van de deelnemers in kaart. Breng je deelnemers in
kaart? Waar komen ze vandaan? Welke organisaties, activiteiten of infrastructuur is
er in de buurt? Kunnen we daarop inspelen?
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