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Woonzorgcentra (WZC) hebben de opdracht
om te werken aan samenwerking met en
integratie in de buurt (Woonzorgdecreet
2009). Maar hoe doen ze dat? Kunnen ze
dat doen? Mogen ze dat doen?
In opdracht van het provinciaal overleg WZC in Oost-Vlaanderen maakten we een brede luchtfoto
van buurtgerichte praktijken in en rond WZC overheen de provincie. Daarnaast zoomden we in op
vier WZC en hun specifieke buurt. De betekenis en mogelijkheden van buurtgericht werken zijn
immers sterk afhankelijk van de context waarbinnen het WZC zich bevindt.
Aan de hand van foto’s, beschrijving van activiteiten in of rond het WZC, en citaten uit interviews met
bewoners van WZC, buurtbewoners, en allerhande professionals, geeft de
“Wanneer mensen
publicatie een gedetailleerde inkijk in de creatieve zoektocht van veel WZC
niet meer naar
en/of buurvoorzieningen naar het bouwen van bruggen tussen de wereld
buiten kunnen
van het WZC en de buitenwereld. Maar ook naar het overkomen van de
moeten we buiten
knelpunten die men daarbij tegenkomt. Er gaat aandacht naar hoe de buurt
naar binnen
binnengetrokken wordt in het WZC én naar hoe WZC zich opstellen als
halen.
goede buren met een eigen bijdrage tot het welzijn in de buurt.
We willen hiermee inspiratie bieden aan WZC én andere buurtactoren. Hierin staan we stil bij de
betekenis die een WZC kan krijgen in het uittekenen van lokale samenwerkingsverbanden. Ten
aanzien van bovenlokale actoren biedt het handvatten in het mee waarborgen van de noodzakelijke
randvoorwaarden. De fundamenten voor buurtgericht werken
liggen in het kennen van de eigen buurtcontext waarin men
werkt, en dit zowel op sociaal, ruimtelijk, historisch als sociaal
politiek vlak. Het begrijpen van de eigen omgeving is een
belangrijke succesfactor in de ontwikkeling van buurtgerichte
praktijken.
Maar het onderzoek wijst ook op de waarde van buurtcoalities,
de betekenis van vrijwilligerswerk als motor van buurtgericht
werken, de kleinschaligheid van innovatieve praktijken en
intergenerationele ontmoetingen als hefboom voor
buurtgerichte praktijken.
Meer info: Tine Vanthuyne - Lector Sociaal Werk - Hogeschool Gent,
Vakgroep Sociaal Werk - tine.vanthuyne@hogent.be
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