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Zorg dragen voor elkaar en de omgeving is essen
tieel voor een buurt waar iedereen goed kan wo
nen, werken en ouder worden. Bij een zorgzame
buurt denken we vaak aan een netwerk van bewo
ners, mantelzorgers en (zorg)professionals. Maar
ook buurtgebruikers als grote bedrijven, scholen,
overheidsdiensten, culturele instellingen, winke
liers, kantoren en horeca zijn in sommige buurten
erg aanwezig. Ze hebben een enorm potentieel
om bij te dragen aan een zorgzame buurt. Dat
is de kern van het project MaN’Aige, dat liep van
november 2019 tot oktober 2022.
In MaN’Aige stond de vraag centraal hoe buurt
gebruikers bijdragen aan een zorgzame buurt in
de Brusselse wijken Martelaars en Onze-LieveVrouw-ter-Sneeuw. Samen met bewoners en
buurtgebruikers onderzochten we hoe verbinding
en zorgzaamheid tot stand komen. Buurtgebrui
kers betrekken in een zorgzame buurt is vernieu
wend tegenover klassieke invullingen van het con
cept. Daarom werd MaN’Aige gefinancierd door
Innoviris, het fonds dat onderzoek en innovatie in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert om
de veerkracht te versterken.
MaN’Aige ontstond op initiatief van lokaal dien
stencentrum Het Anker, onderdeel van LD3 vzw.
De wijken Martelaars en Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuw behoren tot de woonzorgzone van Het
Anker, maar het lokaal dienstencentrum ligt zelf
in de Begijnhofwijk. De afstand is voor zorgbe
hoevende bewoners groot om te overbruggen.
Daarom wilde LD3 deze twee wijken onder de loep

nemen, in een partnerschap met de hogeschool
Odisee, de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Mai
son Médicale Enseignement en Kenniscentrum
Welzijn, Wonen, Zorg.
Drie jaar onderzoek naar verbinding tussen buurt
gebruikers en bewoners leverde heel wat lessen
en inzichten op die we via dit cahier verspreiden.
In het eerste deel van het cahier gaan we in op
de context van het project. Wat is er eigen aan
de wijken Martelaars en Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuw? Hoe zag ons project eruit en wie was
erbij betrokken? Daarna lichten we onze visie op
zorgzame buurten toe. In het tweede deel be
schrijven we de zogenaamde living labs, de expe
rimenten die werkten aan concrete noden op het
terrein. Ten slotte geven we in het derde deel onze
belangrijkste geleerde lessen mee over buurt
gebruikers betrekken bij een zorgzame buurt.
Met dit cahier willen we anderen inspireren die
ook willen werken aan een zorgzame buurt met
buurtgebruikers. Onze geleerde lessen kan je niet
zomaar kopiëren naar andere wijken. Beschouw
ze als flexibele bouwstenen waarmee andere
buurten aan de slag kunnen gaan binnen een
co-creatief proces, samen met buurtgebruikers en
bewoners.
De naam MaN’Aige verwijst naar de twee wijken
in het centrum van Brussel die centraal staan in
het project: Martyrs (Martelaars) en Notre-Dame
aux Neiges (Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw).

M AN‘ AIGE
3

Zorgzame buurten: een samenhangende
en buurtgerichte aanpak met buurtgebruikers

Wie zijn wij?

De drijvende krachten achter MaN’Aige waren in de eerste
plaats de buurtgebruikers en bewoners die zich engageerden
om samen te onderzoeken hoe verbinding en zorgzaamheid tot
stand komen, en iedereen die deelnam aan de experimenten uit
het project, zoals bewoners van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw,
leden van het wijkcomité, de bewoners van La Maison à Bruxelles
(LaMAB), medewerkers van Théâtre des Martyrs, Rijksdienst voor
Jaarlijkse vakantie en het Stripmuseum, de bewoners en leden
van het nieuwe wijkcomité in de Martelaarswijk, patiënten van
Maison Médicale Enseignement, kunstenares Chantal … Dat
deden ze samen met de co-onderzoekers van Het Anker, Odisee,
Maison Médicale Enseignement en Vrije Universiteit Brussel.
Kenniscentrum WWZ was betrokken bij MaN’Aige vanuit haar
expertise over zorgzame buurten en zetelde mee in de stuurgroep
om het project op strategisch niveau vorm te geven. Bovendien
verzorgde het de redactie van dit cahier.

LD3 - Het Anker: Mia Laermans,
Karine Boussart, Karen De Clercq
Vrije Universiteit Brussel:
Octavia Kint, Liesbeth De Donder
Odisee: Kate Meier, Willeke Bert,
Lut Cloetens, Ellen De Cuyper
Maison Médicale Enseignement:
Marilyn Magerotte, Anne-Laure
Duchamp
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg:
Olivia Vanmechelen

Hoe ziet de ideale buurt eruit waar iedereen
goed kan leven, wonen en werken en de
nodige zorg krijgt? In de klassieke definitie
van een zorgzame buurt gaat het om een
samenhangende én buurtgerichte aanpak
van wonen, zorg en welzijn zodat mensen
comfortabel in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen. Het is een buurt
waar jong en oud elkaar kennen en helpen.
In een zorgzame buurt staat levenskwaliteit
centraal, voorzieningen en diensten zijn er
voor iedereen toegankelijk.
In het project MaN’Aige waren niet alleen buurt
bewoners en zorgprofessionals betrokken. De
nadruk lag op buurtgebruikers die talrijk aan
wezig zijn in een stedelijke context. We nemen
de concepten zorg, buurt en buurtgebruiker onder
de loep.

Van zorg naar zorgzaamheid

Zorg is geen eenzijdige relatie maar een uitwis
seling. Bewoners en buurtgebruikers kunnen iets
betekenen voor elkaar en dat hoeft niet altijd
hetzelfde te zijn. Iedereen doet wat binnen zijn
of haar mogelijkheden ligt. Bovendien kent zorg
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niet alleen een fysieke component, maar ook een
mentale en sociale component. Zorg is niet al
leen mensen verzorgen of toeleiden naar formele
zorginstanties, maar kan bijvoorbeeld gaan om
elkaar helpen met boodschappen of de buurt
proper houden.
Daarom stellen we het brede concept zorgzaamheid voorop. Het gaat verder dan klassieke zorg of
wederzijdse hulp. Zorgzaamheid is een houding
naar de ander toe en een bewustzijn van de buurt
en de omgeving, en betreft alle actoren in de
buurt.

De buurt op brede schaal

Niet alleen zorg is een breed concept, maar ook
een buurt kan je breed benaderen. Een zorgzame
buurt kan betrekking hebben op een gemeente,
wijk, straat, of zelfs een appartementsblok. Ieder
een geeft een eigen interpretatie aan de buurt.
Een buurt kan voor een bedrijf bijvoorbeeld groter
zijn dan het lokale niveau, omdat het diensten
aanbiedt in heel het land.
De grenzen van de buurt kunnen verschuiven vol
gens politieke of economische belangen, bijvoor
beeld voor bouwpromotoren die kantoorruimten
bouwen of voor beleidsmakers die een circulatie
5

Niet alleen bewoners kunnen
bijdragen aan een zorgzame buurt.
Ook buurtgebruikers spelen een
waardevolle rol
plan ontwikkelen voor het verkeer. Het is belangrijk
om met de verschillende schalen van een buurt reke
ning te houden.

wijk en bieden ze veel opportuniteiten op vlak van
ruimte, talenten, ondersteuning … die bijdragen
aan het welzijn van de buurt.

De rol van buurtgebruikers in een zorgzame buurt

Daarom stelde MaN’Aige de vraag hoe buurtge
bruikers betrokken kunnen worden in zorgzame
buurten in een stedelijke context. Bouwen aan
een zorgzame buurt begint bij het besef van de
impact die je als buurtgebruiker hebt op de buurt.
Zorgzaamheid ligt in de verbinding, in je aanwe
zigheid in de buurt erkennen en waarderen, en in
zoeken naar connecties met de buurt, bewoners
en andere buurtgebruikers. Het geheel wordt zo
meer dan de som der delen.

Niet alleen bewoners dragen bij aan zorgzaamheid.
Ook buurtgebruikers maken deel uit van de buurt
en spelen een waardevolle rol. Buurtgebruikers zijn
bijvoorbeeld hoofdkantoren van bedrijven en publie
ke instellingen, werknemers, klanten van winkels en
horeca, hotels, bezoekers van culturele instellingen of
scholen met leerlingen die niet in de omgeving wonen,
maar ook passanten, pendelaars of dagjestoeristen.
Veel buurtgebruikers hebben weinig of geen verbin
ding met bewoners, hebben geen lokale werking of
hebben geen sociaal doel. In het kader van ons on
derzoek noemden we hen atypische gebruikers. Het
zijn buurtgebruikers die de lokale bevolking niet als
doelpubliek hebben of die lokale zorgzaamheid niet
als prioriteit zien.
In meerdere Brusselse buurten werden de voorbije
jaren al experimenten opgezet om zorgzame buurten
vorm te geven. Heel wat projecten waren gericht op
bewoners, mantelzorgers en zorgprofessionals. Het
potentieel van buurtgebruikers werd nog te weinig
benut. Toch heeft hun aanwezigheid een impact op de
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Een onderzoek naar verbinding en zorgzaamheid:
de context van het MaN’Aige-project

MaN’Aige was een bijzonder project omwille
van de onderzoeksopzet en de focus op
atypische buurtgebruikers in wijken waar
weinig bewoning is.
Martelaars en Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw

MaN’Aige richtte zich op twee wijken in het
noordoosten van de Brusselse Vijfhoek. De wijk
Martelaars ligt rondom het Martelaarsplein, met
winkels in de Nieuwstraat, ministeries, scholen,
musea en horeca, die ons bijna doen vergeten dat
er ook mensen wonen. De Martelaarswijk is in
transitie: er komen nieuwe gebouwen bij en het
bewonersaantal steeg de voorbije jaren. Hogerop,
tussen de Congreskolom en de parlementsgebou
wen, ligt Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw met veel
horeca, kantoren, verenigingen en een concertzaal.
De wijken Martelaars en Onze-Lieve-Vrouwter-Sneeuw zijn een overgang tussen het hoger
en lager gelegen deel van Brussel. Beide wijken
hebben een enorme historische waarde. Op het

Buurtgebruikers nemen
het overgrote deel van de
bebouwde oppervlakte in

Martelaarsplein vind je een monument voor de
gesneuvelden in de Belgische Revolutie; in OnzeLieve-Vrouw-ter-Sneeuw kan je de Congreskolom
en de neoklassieke gebouwen bewonderen. De
wijken ondergingen enorme transformaties, zoals
de aanleg van de spoorweg tussen Brussel-Noord
en Brussel-Zuid, de afbraak van de Bas-Fondswijk en de bouw van het Rijksadministratief
centrum, wat tot van vandaag nog steeds impact
heeft op de beleving van ruimte in de wijken.1

Twee vaststellingen

Enkele bijzonderheden van die twee wijken lagen
aan de basis van het onderzoek. Ten eerste is er
in beide wijken een groot onevenwicht tussen
bewoners en buurtgebruikers die niet in de wijk
wonen maar er wel gebruik van maken, zoals
winkels, bedrijven, organisaties, scholen enzo
voort. Buurtgebruikers nemen het overgrote deel
van de bebouwde oppervlakte in. Slechts een
klein deel is bestemd voor wonen. Dat oneven
wicht is bijzonder in de Brusselse Vijfhoek. Het
aantal woningen neemt wel toe, maar het on
evenwicht blijft groot. In de Martelaarswijk wo
nen zo’n 2.600 mensen en in Onze-Lieve-Vrouwter-Sneeuw 2.500 mensen, terwijl er in een van
de bedrijven in de Martelaarswijk 2.800 men
sen werken. Ten tweede zijn er weinig nabije
diensten en voorzieningen voor de bewoners in

1

Meer info over de
geschiedenis van de
wijken is te vinden in
het Vademecum
Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuwwijk (2020),
opgemaakt door het
Wijkcomité Onze-LieveVrouw-ter-Sneeuw.
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Een zorgzame buurt
bestaat uit een netwerk
van mensen die de wijk
veerkrachtig maken

de wijk. Bewoners voelen zich weleens vergeten.
Juist omdat er minder mensen wonen dan in de
rest van de Vijfhoek, komen deze wijken minder in
beeld op vlak van diensten en voorzieningen.

De onderzoeksvragen en –doelen

MaN’Aige schuift de idee naar voren dat je eerst
aan verbindingen moet werken om zorgzaamheid
te bekomen. Een zorgzame buurt bestaat uit een
netwerk van mensen en activiteiten die de wijk
veerkrachtig maken. Daarom was verbinding het
centrale thema van MaN’Aige. Het doel was om
te onderzoeken hoe verbinding tussen buurtge
bruikers en bewoners bijdraagt aan een zorgzame
buurt. De achterliggende ambitie was een zorgza
mere, meer leefbare omgeving creëren voor ieder
een die er woont of vaak in de buurt aanwezig is.
Het onderzoeksdoel werd opgedeeld in drie
onderzoeksvragen:
1. Welke nieuwe verbindingen en rollen, die bijdra
gen aan een zorgzame buurt, ontstaan tussen
buurtgebruikers en bewoners?
2. Hoe kunnen buurtgebruikers en bewoners
samenwerken in co-creatie?
3. Hoe kunnen we de verbindingen en zorgzaam
heid verduurzamen?
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Buurtgebruikers als onderzoeker

MaN’Aige werd gefinancierd door het Co-Createprogramma van het fonds Innoviris, dat het
leven en de veerkracht in Brussel wil verbeteren.
Het feit dat buurtgebruikers betrokken werden
bij een zorgzame buurt, was nieuw. Dat innova
tieve aspect was de voornaamste reden waarom
het project MaN’Aige werd gekozen binnen de
projectoproep van Innoviris.
In de projecten van het Co-Create-programma
ligt de taak van onderzoek niet enkel bij acade
mische instellingen of expertisecentra, maar
bij verschillende actoren uit de praktijk die
meewerken als co-onderzoeker. Dat was ook bij
MaN’Aige het geval. Een aantal buurtgebruikers
en een bewoner van Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuw zat in het comité van co-onderzoekers.
Verder waren er co-onderzoekers van de Vrije
Universiteit Brussel, Odisee, Het Anker en Mai
son Médicale Enseignement. Elke co-onderzoe
ker kon zijn eigen talenten en ideeën aanbren
gen, zijn stem laten horen en deelnemen aan de
acties en beslissingen in het onderzoek, en dat
van bij de ontwikkeling van de onderzoeksvraag
tot de verspreiding van de resultaten en alles
daartussen. Daarom noemen we MaN’Aige een
co-creatief onderzoek.
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Co-creatief onderzoek is een proces waarbij de
co-onderzoekers in verschillende fases van het
onderzoek betrokken zijn, op verschillende ni
veaus en afhankelijk van ieders capaciteiten. Het
gaat er niet zozeer om dat je alles samen doet,
maar wel dat je het onderzoek met iedereen doet.
Enkele essentiële ingrediënten zijn het gesprek
openstellen voor iedereen, vertrouwen creëren,
waarderen wat er al bestaat, flexibiliteit, resul
taten toepassen in de praktijk en inzetten op de
competenties en krachten van het team.
MaN’Aige gebruikte verschillende onderzoeks
methoden tijdens het project.
1 Buurtanalyse: de huidige stand van zaken
in de wijken bepalen
• We verzamelden informatie over de twee wijken en
er werden 138 enquêtes afgenomen om de wijken te
verkennen.
• Doorheen het traject waren er co-creatie-workshops
met bewoners en buurtgebruikers uit de wijk, waar
onder mensen die niet betrokken waren bij het comité
van co-onderzoekers. De workshops gingen bijvoor
beeld over de sterktes van de buurt en de dromen en
wensen voor de buurt.
• Co-onderzoekers organiseerden wandelingen en
interviews met buurtgebruikers en bewoners om de
troeven van de wijken in kaart te brengen.
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2 Het onderzoek ontwerpen
• In maandelijkse vergaderingen en informele gesprek
ken met bewoners en buurtgebruikers gaven we het
project en de experimenten vorm.
• In co-creatie-workshops met bewoners en buurt
gebruikers praatten we over hoe we zo veel mogelijk
mensen konden bereiken, hoe ontmoetingsplaatsen
vorm kregen in de wijk en welke experimenten we
gingen uitvoeren.
3 Experimenteren en reflecteren
• Elke maand kwamen de co-onderzoekers samen om
na te denken over een vooraf gestelde ‘vraag van
de maand’. Iedereen bracht een afbeelding of tekst
mee om het antwoord te illustreren. Thema’s waren
onder andere machtsrelaties in het project, hoe het
project na drie jaar kan blijven bestaan, wie welke rol
opneemt in de living labs, impact van COVID-19 …
• We organiseerden halfjaarlijkse focusgroepen met de
co-onderzoekers om de geleerde lessen te verzame
len, vooruit te blikken en kennis en ervaring samen te
brengen.
• Co-onderzoekers kwamen regelmatig samen in
creatieve ateliers, de zogenaamde carnets créatifs.
Achteraan in dit cahier lichten we deze methode toe.

Van dromen naar experimenten in de living
labs
Verbinding tussen buurtgebruikers- en bewoners
kan ontstaan op duizenden manieren. Om de mo
gelijkheden te verkennen, ging MaN’Aige aan de
slag in zes living labs. De living labs ontstonden
uit behoeften en dromen van de wijk.
De living labs hadden een dubbele functie. Ener
zijds waren het experimenten waar de co-onder
zoekers onderzochten hoe verbinding ontstaat
tussen buurtgebruikers en bewoners. Anderzijds
kwamen de experimenten tegemoet aan concrete
behoeften uit de buurt. Het uiteindelijke doel was
een zorgzamere buurt creëren, maar het directe
resultaat van de labs was nieuwe verbindingen tot
stand brengen.

Corona speelde ons parten, maar deed ons
niet opgeven
MaN’Aige ging eind 2019 van start. Het meren
deel van het driejarige project verliep tijdens de
COVID-crisis die voor hindernissen zorgde. Fysie
ke ontmoetingen met bewoners waren lang bijna
onmogelijk. Buurtgebruikers waren niet veel aan
wezig in de wijk aangezien bedrijven en instellin
gen gesloten waren. Winkeliers en horeca waren
vooral bezig met het hoofd boven water houden.
We gingen creatief om met de situatie en vonden
nieuwe manieren van werken, die ook buiten de
COVID-crisis om nuttig bleken. We werkten
bijvoorbeeld met affiches om ideeën over de
publieke ruimte te verzamelen, in plaats van zelf
fysiek aanwezig te zijn. Marilyn van Maison Médi
cale Enseignement vergaderde via Zoom met
bewoners en buurtgebruikers op tijdstippen die
voor alle partijen goed uitkwamen, wat met fysie
ke vergaderingen moeilijker was. We maakten
wandelingen in de buurt, waardoor mensen niet
alleen vertelden wat ze goed of minder goed von
den, maar het direct toonden. Fysieke ontmoeting
is onvervangbaar. Toch gaven de alternatieve
werkwijzen ons nieuwe inzichten over zorgzame
buurten met buurtgebruikers.
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HOW?

MOESTUIN

Een parcours van moestuinbakken in de
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw wijk

TOEGANKELIJKHEID

De fysieke en emotionele
toegankelijkheid van de wijk en
haar voorzieningen

Visuals by @VisualityEU
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Hoe ontstaan
verbindingen met
buurtgebruikers en welke
rollen nemen ze op voor een
zorgzame buurt?

WHAT?

Hoe verankeren
we de resultaten in
de praktijk?

Hoe werken
we samen met
verschillende
partners in de wijk?
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Res’o

Een netwerk opzetten tussen grote bedrijven,
instellingen en bewoners rond de gedeelde
publieke ruimte van de wijk

cultuUr

Het vergroenen van de Martelaarswijk
samen met culturele spelers van de wijk
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ZORGZAME HOGESCHOL

Studenten van Hogeschool Odisee gaan
de wijk in om zorg te bieden aan ouderen,
bewoners en andere studenten

ONTMOETINGSRUIMTE

De zoektocht naar een vaste of mobiele ontmoetingsplek in de wijk

MaN’Aige project 11.2019-11.2022
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Verbindingen onder de loep in zes living labs

In zes living labs
onderzochten we de
mogelijkheden om
verbinding te creëren
tussen buurtgebruikers en
bewoners. Daarvoor gingen
we aan de slag met concrete
noden in de wijken. Op die
manier had MaN’Aige niet
alleen een onderzoeksfunctie,
maar ook een rechtstreekse
impact in de wijken.
In dit deel van het cahier
omschrijven we eerst kort
de zes living labs en de
belangrijkste lessen die
voortkwamen uit elk lab.
Daarna gaan we dieper in op
het proces en de ervaringen
van drie labs.
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LIVING LAB ZORGZAME HOGESCHOOL

In het lab Zorgzame hogeschool onderzocht Odisee hoe ze als
buurtgebruiker individuele zorg kan verlenen aan bewoners.
Er werden verschillende acties georganiseerd:
→ Bij de buddywerking kwamen studenten verpleegkunde in contact
met kwetsbare ouderen of mensen die geïsoleerd leven om hen
gezelschap te houden.
→ Studenten ergotherapie gingen langs bij bewoners van de openbare
vastgoedmaatschappij Brusselse Woning. Ze onderzochten welke
aanpassingen nodig zijn in de woningen, zodat ouderen er veilig
kunnen wonen.
→ Studenten oogzorg gaven gratis oogmetingen aan cursisten van
Bruxelles Formation, een opleidingscentrum dat in de wijk is geves
tigd.
Verder maakte Odisee op nog andere vlakken een link met de
buurt. Zo werd er een nieuw leerplan opgemaakt dat de buurt
dimensie integreert. Daarnaast is Odisee betrokken bij initiatie
ven voor meer groen in de wijken en doet de hogeschool beroep
op lokale organisaties voor catering bij evenementen.

Geleerde lessen

• Beschouw zorg in de brede zin: samen
tijd spenderen en een babbeltje slaan zijn
enorm belangrijk.
• Vertrouwen is essentieel voor een bud
dywerking, maar is niet evident om op te
bouwen. Er moet flexibiliteit en tijd zijn,
bijvoorbeeld omtrent regelgeving in de
opleidingen. De studenten waren niet
beschikbaar tijdens de zomer en de exa
menperiode. Daardoor was er niet genoeg
continuïteit in de zorg, wat ouderen net
belangrijker vinden.
• Een hogeschool kan de buurtdimensie
integreren op verschillende manieren. Niet
alleen in de opleidingen, maar bijvoorbeeld
op vlak van infrastructuur en logistiek.
Buurtgebruikers treden zo buiten hun
individuele missie om te onderzoeken
wat hun impact op de omgeving is en hoe
ze structureel kunnen bijdragen aan de
leefbaarheid ervan. Een zorgzame buurt
gaat niet alleen over zorg verlenen aan
buurtbewoners, maar ook over zorg dragen
voor de omgeving.

Met wie?

• Odisee en studenten verpleegkunde,
ergotherapie en oogzorg
• Maison Médicale Enseignement en
patiënten
• Bewoners en medewerkers van Brusselse
Woning
• Cursisten en medewerkers van Bruxelles
Formation

LIVING LAB ONTMOETINGSRUIMTE

Bewoners droomden al langer van een buurthuis
waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar vraag en
aanbod, problemen en oplossingen worden uitge
wisseld, waar ze activiteiten kunnen organiseren of
mensen kunnen uitnodigen voor diensten, animaties,
conferenties ... Een vaste locatie vinden, was een
uitdaging en ze vroegen zich af of buurtgebruikers
lokalen ter beschikking konden stellen. Mia en Karine
van lokaal dienstencentrum Het Anker onderzochten
daarom mogelijke ontmoetingsplekken met buurt
gebruikers. Er werd heel wat uitgeprobeerd, zoals
een permanentie in de lobby van een hotel en een
jeugdherberg en activiteiten op het Vrijheidsplein en
het Martelaarsplein. Uiteindelijk werd de Parlements
galerij in de Onze-Lieve-Vrouw ter Seeuwwijk een
tijdelijke plek voor ontmoeting.
Geleerde lessen
• Bij een vaste ontmoetingsplaats komt heel wat verant
woordelijkheid kijken, die bewoners niet altijd willen
dragen. Voor buurtgebruikers zijn er praktische drempels
om hun gebouw ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld
openingsuren en veiligheid.
• Er bestaan heel wat informele ontmoetingsplaatsen, bij
voorbeeld de wachtzaal van het wijkgezondheidscentrum,
de inkomhal van een flatgebouw, een café, een park …
Het is interessant om in te zetten op zulke informele
plekken om initiatieven van bewoners te ondersteunen
en verbinding te faciliteren.
Met wie?
• Buurtcomité van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw
• Bewoners en passanten Martelaars en Onze-LieveVrouw-ter-Sneeuw
• LD³ - Mia Laermans en Karine Boussart van Het Anker
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LIVING LAB MOESTUIN

Maison Médicale Enseignement wilde een project
starten om de buurt aangenamer te maken voor
bewoners en buurtgebruikers. Na een rondvraag
bleek dat enkele bewoners een gedeelde moestuin
wilden. Ze verenigden zich met Maison Médicale
Enseignement, de huiswerkklas van Onze-LieveVrouw-ter-Sneeuw en La Maison à Bruxelles, een
tijdelijke invulling van een leegstaand pand in de
Verenigingstraat. De moestuin was een manier
voor bewoners om zich de straten weer eigen te
maken. Ze installeerden een parcours van plan
ten- en groentenbakken. Bewoners en Marilyn
van Maison Médicale Enseignement kwamen
wekelijks samen om een subsidiedossier op te
stellen, de plantenbakken aan te vragen, het
parcours op te stellen, workshops te organiseren
over zaaien en planten, de bakken te onderhou
den, enzovoort.

Geleerde lessen
• Bewonersinitiatieven ondersteunen die bijdragen aan
de leefbaarheid in de wijk, past bij de missie van een
wijkgezondheidscentrum, ook al hebben de initiatie
ven niet rechtstreeks betrekking op de patiënten.
• Een moestuin hoeft niet vast in de grond te staan,
maar kan in bakken op verschillende plekken. Dat
is interessant voor wijken met weinig beschikbare
ruimte. Bovendien zorgt het voor meer contact tussen
verschillende organisaties en handelszaken dan wan
neer de moestuin op een vaste plek staat.
• Dankzij de moestuin kwam een bredere beweging op
gang in de wijk van bewoners die willen inzetten op
een betere leefomgeving. Zo ontstond het idee om
een composthoop te voorzien voor de buurt. Er wer
den ook contacten gelegd met platformen om spullen
uit te wisselen en met Less Beton, dat streeft naar
minder verharde gronden.
Met wie?
• Bewoners van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw
• Lokale organisaties uit de buurt: de huiswerkklas en
La Maison à Bruxelles
• Marilyn Magerotte van Maison Médicale Enseigne
ment
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LAB TOEGANKELIJKHEID

Verschillende plekken in de wijken zijn
moeilijk toegankelijk voor mensen met
beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld door een
drempel aan de ingang of een ontoegan
kelijk toilet. Anne-Laure van Maison Médi
cale Enseignement hoorde van patiënten
signalen dat ze zich soms moeilijk kunnen
verplaatsen in de wijk. Bovendien durven
ze niet altijd hulp vragen aan anderen. Dat
versterkt het isolement waarin sommige
minder mobiele personen zich bevinden.
Aan de hand van wijkwandelingen met
minder mobiele personen, bracht AnneLaure de problematische plekken in kaart,
zowel in de wijk zelf als bij handelszaken.
Al die informatie is verzameld in een bro
chure die verspreid werd in de wijk. We
hopen dat de informatie en sensibilisering
die we verspreiden, onder andere in de
brochure, bijdragen aan meer bewustzijn
over toegankelijkheid als een gedeelde
zaak.

Geleerde lessen
• De mogelijke oplossingen zijn niet evident. We
vertelden horecazaken en winkeliers hoe ze hun
gebouw toegankelijker kunnen maken, maar zij
hebben niet altijd de middelen om iets aan hun
infrastructuur te veranderen. We spraken het
beleid aan met de vraag om subsidies te voorzien,
zodat handelaars wel hun gebouw kunnen aan
passen. Maar het beleid ziet dit als een individu
eel probleem dat mensen zelf moeten oplossen.
• Voor een wijkgezondheidscentrum is het een
enorme meerwaarde om samen te werken met
bewoners. Anne-Laure leerde de wijk, de bewo
ners en de lokale uitdagingen en noden beter
kennen.
Met wie?
• Bewoners van Martelaars en Onze-Lieve-Vrouwter-Sneeuw
• Anne-Laure Duchamp van Maison Médicale
Enseignement
• Lokale handelaars van Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuw
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LAB CULTUUR

Het Théâtre des Martyrs en het Stripmuseum
namen als culturele instellingen het initiatief om
de drempel naar cultuur te verlagen voor ieder
een in de buurt. Met dat doel voor ogen gingen
ze in gesprek met bewoners en buurtgebruikers.
Daaruit bleek dat cultuur geen prioriteit was voor
bewoners. Wat wel als belangrijk thema uit de
gesprekken kwam, was vergroening.
Gaandeweg ontstond er een groepje bewoners die
zich wilden inzetten voor vergroening. Ze konden
op de ondersteuning rekenen van buurtgebrui
kers. Zo stelde het theater vergaderruimten open
voor de bewoners om hun plan voor vergroening
te bespreken. Carole, een medewerker van het
theater, was er vaak aanwezig en nam deel aan
gesprekken met de Stad Brussel over de mogelijk
heden tot vergroening. Uiteindelijk tekenden ver
schillende organisaties het aanvraagdossier voor
vergroening bij de Stad Brussel.

Geleerde lessen
• Naast het Théâtre des Martyrs werden meer en
meer instellingen en organisaties betrokken,
waaronder de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakan
tie, Théâtre de la Montagne Magique, Odisee
hogeschool, jeugdherberg Sleepwell, Gatti de
Gamond school en Het Anker. Dat toont aan dat
een aangename, groenere wijk voor veel buurt
gebruikers van belang is.
• De schepen van Stedenbouw en Openbare
ruimte, Ans Persoons, en de schepen van Groene
Ruimten, Zoubida Jellab, werden uitgenodigd
door de bewoners die hun ideeën voorstelden
om de wijk te transformeren. Samen met de stad
worden er verdere stappen uitgewerkt.
• Uit verschillende living labs bleek groene ruimte
een belangrijke hefboom te zijn voor ontmoe
ting. De invulling van de publieke ruimte in de
wijk en de samenwerking daarrond werd zo een
van de belangrijkste dimensies van een zorg
zame buurt.
Met wie?
• Bewoners van Martelaars en buurtgebruikers
zoals Théâtre des Martyrs, Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie, Théâtre de la Montagne
Magique,Odisee, jeugdherberg Sleepwell,
Gatti de Gamond school
• LD³ - Het Anker

LAB RES’O

Een groot deel van de publieke ruimte in de wijken
wordt ingenomen door bedrijven en instellingen.
Lut Cloetens en Willeke Bert van Odisee wilden
onderzoeken hoe bewoners en buurtgebruikers
die ruimte beleven en hoe ze samen de wijk kun
nen verbeteren op vlak van veiligheid, uitzicht,
overlast enzovoort.
Op verschillende plekken in de wijken hingen we
affiches op, waarop mensen konden aanduiden
welke plekken ze als onaangenaam ervaren.
Daarna brachten we buurtgebruikers en bewoners
samen om na te denken hoe de problematische
plekken aangenamer kunnen worden. In totaal
waren er zo’n veertig deelnemers, waaronder
medewerkers van zestien publieke instellingen en
bedrijven.

Geleerde lessen
• Grote bedrijven en instellingen zijn moeilijk te
bereiken omdat ze vaak niet lokaal verankerd zijn
en omdat het moeilijk is om een aanspreekpunt
te vinden. Aanwezig zijn in de wijk en mensen
persoonlijk aanspreken, loont.
• In plaats van verbindingen te creëren, gingen we
uit van een verbinding die al bestaat. Buurtge
bruikers en bewoners zijn namelijk verbonden via
de publieke ruimte. Die gedeelde ervaring heeft
veel potentieel.
Met wie?
• Bewoners van Martelaars en Onze-Lieve-Vrouwter-Sneeuw
• Buurtgebruikers: bedrijven, publieke en culturele
instellingen …
• Lut Cloetens en Willeke Bert van Odisee

18

19

In de kijker

Living lab Zorgzame hogeschool
Zo kan je als buurtgebruiker zorg tot bij bewoners brengen
De hogeschool Odisee onderzocht verbinding tussen
buurtgebruikers en bewoners op verschillende
manieren in het lab Zorgzame hogeschool. De buddywerking bracht studenten verpleegkunde in contact
met kwetsbare bewoners en leidde tot de vraag hoe
andere opleidingen kunnen bijdragen aan zorgzaamheid in de buurt.
Kate Meier, co-onderzoeker bij Odisee:
“De betrokkenheid van Odisee begon
vanuit de opleiding Verpleegkunde. Daar
hadden we al een buddywerking voordat
MaN’Aige bestond. Studenten werden
gekoppeld aan kwetsbare ouderen, bij
voorbeeld mensen met beperkte mobiliteit
of ouderen die alleen wonen, voor een
babbel en goed gezelschap. Het doel was
om de studenten te leren dat patiënten
mensen zijn met een eigen context, ver
halen, sterktes, capaciteiten enzovoort.

Kate Meier
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In MaN’Aige wilden we enerzijds onderzoeken
hoe we directe zorg kunnen creëren tussen buurt
gebruikers, in dit geval studenten, en bewoners.
Anderzijds wilden we het bewustzijn van de stu
denten verhogen over het feit dat er mensen wo

nen in de buurt van hun hogeschool, waardoor ze
hopelijk meer respect zouden tonen voor de buurt
en meer zorgzaam zouden zijn.
Onze opleiding Verpleegkunde is gesitueerd in het
Terranovagebouw in de Martelaarswijk. Maar het
buddy-project hadden we zelf in onze eigen wijk
nog niet toegepast. Maison Médicale Enseignement
was een belangrijke partner in het project en leidde
ons naar ouderen in de buurt die wilden deelnemen
aan het project. We hebben ook aan apothekers
gevraagd om brochures uit te delen aan patiënten
en we hingen affiches op in ziekenhuizen.
Voor veel bewoners was de drempel hoog om een
onbekende binnen te laten in hun huis. Boven
dien wilden ze zelf iets aanbieden aan hun buddy.
Alleen hulp ontvangen, is moeilijk voor velen. We
hebben geleerd dat de eisen van een opleiding
vaak niet stroken met de vraag van de bewoners.
Studenten zijn beschikbaar tussen oktober en mei.
De noden van instellingen en bewoners zijn soms
moeilijk samen te brengen. Dat zijn belangrijke
lessen die we willen meegeven aan andere instel
lingen die een project willen starten om eenzaam
heid tegen te gaan.

Ouderen wilden zelf ook
iets teruggeven aan hun
buddy. Alleen hulp
ontvangen, is moeilijk
voor velen
COVID-19: nieuwe initiatieven
We vonden het niet meer veilig dat de studenten
die stage deden in het ziekenhuis binnen kwamen
bij ouderen die extra kwetsbaar waren voor het
coronavirus. Daarom hebben we de fysieke bezoe
ken stopgezet en zijn we gestart met telefonisch
contact tussen studenten en ouderen waar
mogelijk.
De onverwachte crisis en de moeilijkheid om stu
denten en bewoners bij elkaar te brengen deden
ons anders nadenken over zorgnetwerken. Men
sen met bepaalde zorgnoden willen graag kiezen
wie de zorg aanbiedt. Een onbekende persoon die
langskomt in het kader van een schoolproject was
duidelijk niet voor iedereen geschikt. In plaats van
ons te richten op verbinding met een individuele
bewoner, verplaatsten we onze focus naar organi
saties en instellingen. Zo hebben onze studenten
bijvoorbeeld het COVID-testcentrum Pacheco
geholpen tijdens piekmomenten. Dat is ook een
manier om zorgzaam te zijn voor elkaar.
Vanuit die ervaring hebben we studenten van
verschillende opleidingen in verbinding gebracht
met andere buurtgebruikers. Een succesverhaal

was de samenwerking tussen de opleiding Ergo
therapie en de openbare vastgoedmaatschappij
Brusselse Woning, die sociale woningen beheert
in de Martelaarswijk. De studenten evalueerden
de woningen en onderzochten mogelijke aanpas
singen om de woningen veiliger te maken voor
ouderen. Een andere samenwerking was tussen
de opleiding Oogzorg en Bruxelles Formation,
dat in Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw zijn oplei
dingslokaal heeft. Studenten Oogzorg gaven gra
tis oogmetingen aan de cursisten van Bruxelles
Formation. Via flyers en posters nodigden we
andere buurtgebruikers en bewoners ook uit om
hun ogen te laten testen.
We zijn ons bewust van onze rol als buur
Ondertussen is in onze hogeschool het bewustzijn
gegroeid dat onze wijk een woonwijk is en dat wij
bijdragen aan de levenskwaliteit van de bewoners.
Het begon bij de opleiding Verpleegkunde maar
we zien de goede wil al in andere opleidingen.
We proberen het buurtbewustzijn door te trekken
in alle facetten van onze werking: niet alleen in
de opleidingen, maar bijvoorbeeld in de catering
voor vergaderingen of door onze gebouwen open
te stellen voor anderen. We hebben contact met
bewoners in het kader van het lab Cultuur om de
buurt te vergroenen en zoeken nog andere manie
ren om onszelf open te stellen voor buurtgebrui
kers en bewoners. Ons succesverhaal geeft ons
de hoop dat ook andere grote instellingen zich als
buren openstellen.”
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In de kijker

Living lab Ontmoetingsruimte
De openbare ruimte als ontmoetingsplek
De ruimte die bewoners en buurtgebruikers met
elkaar delen, is een belangrijke spil om mensen met
elkaar te verbinden. In het living lab Ontmoetingsruimte onderzocht lokaal dienstencentrum Het Anker
hoe een ontmoetingsplek in de wijk er kan uitzien.
Ontmoeting is immers een basisvoorwaarde voor
verbinding.

Mia Laermans en Karine Boussart
22

Mia Laermans, buurt- en ouderenwerker bij
Het Anker: “Al van bij het begin van MaN’Aige za
gen we dat bewoners droomden van een ontmoe
tingsplaats in de wijk om informatie aan elkaar uit
te wisselen, activiteiten te organiseren, materiaal
te bewaren enzovoort.
Door elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten,
bereik je mensen gemakkelijk, kan je meer noden
en behoeften detecteren en erop inspelen. Dat is
voor een lokaal dienstencentrum zoals Het Anker
interessant. Voordat we met MaN’Aige startten,
bereikten we nauwelijks mensen uit de Marte
laarswijk en Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, ook al
behoren die twee wijken tot ons werkingsgebied.
Nu hebben we nieuwe contacten, heeft Het Anker
een gezicht in de wijk, bieden we meer ondersteu
ning aan de mensen en hebben we een netwerk
gecreëerd met buurtgebruikers.”
Karine Boussart, projectmedewerker bij Het
Anker: “Onze eerste ontmoetingsplek was een
lokaal bij de organisatie Maison de la Laïcité.
Daar hielden we elke maand een sociale perma
nentie, samen met het wijkcomité van Onze-Lie
ve-Vrouw-ter-Sneeuw, om mensen te ondersteu

nen bij allerlei vragen. We organiseerden er ook
vieruurtjes. Maar na enkele maanden kwam er
een nieuwe directie die een andere invulling wil
de geven aan het lokaal. We konden het dus niet
meer gebruiken.
We hebben in die periode wel gemerkt dat ont
moeting gemakkelijker is als je er een plek voor
voorzien. Maar we vroegen ons af of dat altijd
dezelfde plaats moet zijn. Waarom niet op ver
schillende locaties? Kan een ontmoetingsplaats
mobiel zijn? Daarom startten we met permanen
ties op meerdere plekken in plaats van een vaste
locatie, zoals een jeugdherberg en hotels.

Een vaste
ontmoetingsruimte
is beter voor
duurzame relaties

Maar daar kwamen minder mensen naartoe. De
verschillende locaties waren verwarrend voor de
mensen en ze waren niet altijd centraal gelegen.
Bovendien is er minder regelmaat in de ontmoe
ting. Sommige mensen zie je maar één keer, tenzij
je toch vaak terugkomt naar dezelfde plaats. Een
vaste ruimte is beter voor duurzame relaties. Uit
eindelijk vonden we het toch beter om één vaste
locatie te vinden die als ontmoetingsplaats kon
dienen.”
De openbare ruimte heeft veel potentieel
Mia: “Een ontmoetingsruimte hoeft niet per se
een privéruimte te zijn in een gebouw. Het kan
ook in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een park
of een plein. Tijdens de COVID-crisis waren acti
viteiten binnen moeilijk en moesten we wel meer
in de openbare ruimte doen. De focus van ons
lab veranderde toen: we zochten niet gewoon een
ontmoetingsplaats, maar we wilden onderzoeken
hoe we de openbare ruimte konden gebruiken om
ontmoeting en verbinding mogelijk te maken.”

Karine: “In september 2021 organiseerden we
een tentoonstelling over ontmoetingsplaatsen in
het verleden. Bewoners en buurtgebruikers stel
den de tentoonstelling samen. Tegelijk stelden we
ons de vraag wat een ontmoetingsplaats in het
heden betekent voor mensen. Daarom trokken we
de straat op om getuigenissen te verzamelen over
ontmoetingsplaatsen. Op het Vrijheidsplein en
het Martelaarsplein, twee centrale pleinen in de
wijken, stonden we met een houten totem waar
mensen briefjes aan konden hangen met vragen,
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ideeën of verhalen over ontmoetingsplaatsen.
Daaruit kwam naar voren dat niet iedereen de
wijk goed kent. We stelden bijvoorbeeld vast dat
bewoners niet goed wisten welke handelaars
basisproducten verkopen, zoals groeten en fruit,
luiers, melk en brood. Wij zochten het voor hen uit
en hebben alle handelaars in de kijker gezet die
basisproducten aanbieden.

Ik heb hen verschillende keren gecontacteerd,
maar het duurde lang voor ik een reactie kreeg.
Voor bewoners of buurtgebruikers zou het nog
veel moeilijker zijn, want zij kunnen minder de tijd
nemen om meerdere keren contact op te nemen
met die instantie. Het is goed als ze een tussen
persoon hebben die tijd neemt voor dit soort
dingen.

Daarna zochten we een nieuwe vaste ontmoe
tingsplaats. Een bewoner raadde ons de Parle
mentsgalerij aan, een open galerij tussen de
IJzerkruisstraat en de Onderrichtstraat. Het is
eigendom van de Grondregie van de Stad Brussel.

Toch is het gelukt, en de Grondregie vond het
interessant dat de galerij gebruikt werd door een
sociaal project. We hebben er zelf al enkele acti
viteiten georganiseerd, maar ook anderen mogen
de galerij gebruiken. Er hangt een affiche waarop
mensen uit de buurt zich kunnen inschrijven om
iets te organiseren. Zo was er een bewoner die
klant is bij de spellenwinkel op de hoek van de ga
lerij. Hij nam het initiatief om een nieuw spel voor
te stellen aan een breder publiek in de galerij. De
drank en de hapjes kwamen van handelaars uit de
wijk en de bewoner en zijn vrienden zorgden voor
de aankleding. Maison Médicale Enseignement
organiseerde er een drink na een sportactiviteit.
De galerie is een speciale plek: het is overdekt
en toch in de openbare ruimte. Maar er zijn ook
andere mogelijke plekken: kiosken in een park,
de inkomhal van een appartementsblok …”

Spreek mensen aan met
een eenvoudige
boodschap

Duidelijk zijn loont
Mia: “Na ons openingsevent in de galerij kwam
er eerst weinig respons. Ik had de gewoonte om
mezelf en de galerij voor te stellen vanuit het
perspectief van ons project. ‘Ik werk voor MaN’Ai
ge en we doen een project over zorgzame buurten
tussen bewoners en buurtgebruikers’. Ik moest
het simpeler vertellen, want de mensen waren
niet mee. Daarna spraken we de mensen aan
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met: ‘Wil je een activiteit doen, contacteer ons
dan’. Toen kwam er reactie. Je start best met een
eenvoudige boodschap die mensen aanspreekt,
geen moeilijke onderzoeksvraag. Daarna krijg je
de kans om het project beter toe te lichten.
Bovendien loont het om buurtgebruikers expliciet
te betrekken. Ga er niet gewoon van uit dat ze
jouw affiche zullen zien. De opening van de galerij
vond plaats op het moment dat alle ouders hun
kinderen van school gingen afhalen. We hadden
moeten samenwerken met de school en hen erbij
betrekken, dan waren de ouders misschien wel
gekomen. Mensen hebben een expliciete vraag
of uitnodiging nodig en dan komt er vanzelf een
uitwisseling.
Het moeilijkste is de verankering. Buurtgebruikers
stonden centraal in ons project, maar die zijn niet
stabiel. Bedrijven trekken weg, studenten verla
ten de school, enzovoort. Er zit veel beweging in.
Bovendien is zo’n project als dit sterk afhankelijk
van de personen die erachter zitten. Ook al is
de missie van je organisatie of bedrijf sociaal,
iedereen geeft er een andere invulling aan. Als er
nieuwe mensen komen, kan alles veranderen. Dat
gebeurde na een personeelswissel in onze eerste
ontmoetingsplaats bij Maison de la Laïcité.”

Het is mooi dat ze daar allemaal bij samenwerk
ten. Ze inspireren elkaar. Een bewoner van OnzeLieve-Vrouw-ter-Sneeuw maakte een krantje over
de wijk en vertelde erover aan een bewoner van
Martelaars. Ze zei toen heel enthousiast: ‘Ik kan
dat ook maken voor onze wijk!’ Goede voorbeel
den en ideeën werken aanstekelijk.”

Karine: “Dankzij het lab hebben we veel mensen
ontmoet die we vroeger niet kenden. Het waren
geen vluchtige ontmoetingen maar blijvende con
tacten. Een ontmoetingsruimte creëert echt een
netwerk. Voor de tentoonstelling bijvoorbeeld had
een bewoner van de Martelaarswijk zijn boeken
ontleend, een buurtgebruiker had de panelen ge
print en een andere gebruiker bouwde de totem.
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In de kijker
Living lab Moestuin
Moestuinen in het belang van de hele wijk
In het living lab Moestuin plaatsten bewoners
en buurtgebruikers zes moestuintjes in bakken
op verschillende plaatsen in de wijk Onze-LieveVrouw-ter-Sneeuw. Momenteel groeien er niet
alleen tomaten, courgettes, zonnebloemen en
basilicum in de bakken, maar groeit ook de
verbinding tussen mensen in de buurt.

Marilyn Magerotte
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Marilyn Magerotte, verpleegkundige
bij Maison Médicale Enseignement:
“Als je een project start om verbinding
te creëren, moet je luisteren naar de
noden van bewoners en buurtgebrui
kers. Het project moet in handen van
de mensen zelf liggen. We namen
als organisatie wel het initiatief. We
begonnen met een mail te sturen naar
iedereen op de mailinglijst van de wijk
met het voorstel om een groen project
te starten. Een aantal bewoners wilde
graag een gedeelde moestuin voor de
wijk. Bij de eerste bewonersgroep sloten
zich al snel enkele buurtgebruikers aan:
een oud-bewoner die nog regelmatig in
de wijk komt, de huiswerkklas van Onze-

Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw en La Maison
à Bruxelles (LaMAB).
Eerst wilden we de moestuinbakken op een
centrale plaats waar iedereen kon samen
komen. We dachten bijvoorbeeld aan het
Vrijheidsplein, maar dat is geklasseerd als
erfgoed. Een andere optie was de tuin van
het Rijksadministratief Centrum. Uiteindelijk
ging dat niet omwille van een conflict tussen
de bouwpromotor die daar nieuwe kantoren
bouwt en het wijkcomité. De bewoners wilden
het wijkcomité niet verliezen, dus we zochten
een andere plek. Bovendien was er in de wijk
vraag naar vergroening. Daarom hebben we
moestuin verdeeld over meerdere plaatsen
en is het een parcours geworden.
Een tegenslag en een kans
Toen we beslisten om de bakken niet bij het
Rijksadministratief centrum te plaatsen, dacht
ik dat de deelnemers ontmoedigd zouden zijn
door de tegenslag. Maar ze zagen het als een
kans: iedereen was enthousiast om er een
parcours van te maken.

Natuurlijk wordt er weleens misbruik gemaakt
van de bakken. Mensen gooien er bijvoorbeeld
hun sigarettenpeuken of afval in. Maar we komen
regelmatig samen met de groep om oplossingen
te vinden voor dergelijke problemen. We hebben
een online platform om informatie uit te wisselen,
bijvoorbeeld over de planten of wie de bakken
water geeft.
Er zijn geen vaste rollen of hiërarchie in de groep,
er is geen officieel besluitvormingsplatform en we
hebben geen charter of regels. Als we beslissingen
moeten nemen, luisteren we naar iedereen. Som
migen onder ons weten heel veel over moestuinen
en over groenten en fruit kweken. Zij zeggen bij
voorbeeld wanneer het tijd is om te herplanten,
om de aarde los te maken enzovoort. Anderen
hebben juridische kennis en contact met andere
burgerinitiatieven. Ik bood dan weer ondersteu
ning op organisatorisch vlak, schreef het verslag
voor de meetings en hielp mee het subsidiedos
sier in te dienen.
Meedoen volgens eigen tijd en middelen
De huiswerkklas heeft de moestuinen opgeno
men in haar educatief programma over duurzame
voeding en korte keten. Dat is een geruststelling
omdat er altijd iemand aanwezig is die zich bezig
houdt met de bakken. Veel buurtgebruikers zoals
werknemers uit bedrijven of horeca-ondernemers
wonen niet in de wijk en zijn er bijvoorbeeld niet
in het weekend. De kinderen van de huiswerkklas
ontfermen zich dan over de bakken.

Het is niet gemakkelijk om al onze dagschema’s te
combineren. De buurtgebruikers die hier werken,
zijn overdag in de wijk maar ’s avonds niet. De
bewoners zijn er overdag niet omdat ze gaan
werken, maar zijn er ’s avonds wel. Ik had als
buurtgebruiker het geluk dat ik mijn uren soepel
kan indelen en ’s avonds kan vergaderen. Niet
iedereen is even flexibel.

We luisteren naar de
noden van bewoners
en buurtgebruikers en
laten het project in hun
handen liggen

We doen allemaal mee volgens
de tijd en mogelijkheden die we
hebben.

We doen allemaal mee volgens de tijd en moge
lijkheden die we hebben. De bewoners die
meedoen hebben nog een job naast het project.
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9 lessen voor zorgzame buurten
met buurtgebruikers

Algemeen belang van de wijk
We hadden het moeilijk om de atypische gebrui
kers te betrekken die niet zelf een sociale missie
hebben zoals onderwijs of gezondheid. We con
tacteerden bijvoorbeeld een aantal restaurants,
maar dat is moeilijk omdat zij ’s avonds werken.
Dat is net het moment waarop bewoners beschik
baar zijn.
De persoonlijke interesse of motivatie van de
mensen om mee te doen is belangrijk, maar ze
moeten ook het algemeen belang voor de wijk
zien. Dankzij dit project ontstaat er zorgzaamheid
en verbinding tussen bewoners en buurtgebrui
kers omdat ze elkaar helpen met hun gemeen
schappelijk doel, de moestuinen. Voor hen is het
iets dat ertoe doet en waar ze voor willen gaan.
Buurtgebruikers en bewoners die geen interesse
hebben voor de moestuin of die het belang van
het collectieve niet zien, zullen zich er niet snel
voor engageren.
De focus van ons wijkgezondheidscentrum is
curatieve eerstelijnszorg, maar we hebben ook
een missie in preventieve zorg en gezondheids
promotie. In het begin richtte ik mij voor dit pro
ject op mensen die ingeschreven zijn als patiënt
bij ons. Naarmate het project vorderde, verbreed
de mijn perspectief naar het belang van de buurt.
Ik besefte dat sommige deelnemers niet zijn inge
schreven bij ons, maar dat ze wel onrechtstreeks
bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van
onze patiënten. Werken aan de zorgzaamheid en
leefbaarheid komt iedereen in de wijk ten goede,
of het nu patiënten van ons zijn of niet.
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De uitdaging is om overeenkomsten te vinden
tussen bewoners en buurtgebruikers. Zowel be
woners als buurtgebruikers hebben baat bij een
leefbare buurt. Als buurtgebruikers het collectief
belang inzien en een gezamenlijk doel hebben,
moet je nog momenten vinden om elkaar te ont
moeten. Maar als het lukt, ontstaat er een mooie
dynamiek tussen de beide groepen en komt er
verbinding tot stand. Sommige bewoners wis
ten bijvoorbeeld niet eens dat de huiswerkklas
bestond; nu kennen ze elkaar wel. Ik ben er trots
op dat we dat konden bereiken. En bovenal zijn
we erin geslaagd om de wijk in kleine stapjes te
vergroenen. Het project vertrok van de nood van
een groep bewoners om de wijk te vergroenen,
en rond dat doel hebben we een aantal actoren
verzameld.”

Het project MaN’Aige leverde heel wat waardevolle
inzichten op over verbinding creëren tussen bewoners en
buurtgebruikers met het oog op een zorgzame buurt.
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste lessen aan bod.

1

Erken het potentieel van buurtgebruikers
in een zorgzame buurt
Alle buurtgebruikers hebben eigenschappen en
kwaliteiten die kunnen een bijdrage leveren aan
een zorgzame buurt. Ze kunnen bijvoorbeeld
expertise, kennis en vaardigheden delen zoals
subsidiedossiers schrijven, vertalen, grafisch ont
werpen of contacten leggen. Een andere mogelijk
heid is logistieke of financiële steun bieden, zoals
zalen en materiaal uitlenen of menselijke kracht
inzetten, zoals de tijd van werknemers.
De buurt heeft op zijn beurt een meerwaarde voor
buurtgebruikers. Het is nuttig voor organisaties om
de buurt te leren kennen en om deel uit te maken
van een netwerk. Een buurtnetwerk kan ondersteu
ning bieden en de contacten en kennis komen op
lange termijn van pas.

Een directeur van een culturele instelling vertelde
over het contact met andere instellingen in de
buurt na de COVID-sluiting: ‘Als je er alleen voor
staat, is het een moeilijke periode. Met een netwerk rond je gaat het veel gemakkelijker.’
Samenwerken draagt ook bij tot duurzame oplos
singen voor lokale problemen, zo toonde het living
lab Toegankelijkheid.

Alle buurtgebruikers
hebben eigenschappen
en kwaliteiten
die kunnen een bijdrage
leveren aan een zorgzame
buurt
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2

Maak buurtgebruikers bewust van de buurt
Om een zorgzame buurt uit te bouwen, is bij buurtgebruikers en bewo
ners een basishouding nodig van bewustzijn over de buurt. Wanneer we
buurtgebruikers voor het eerst vertelden over ons project, kregen we
vaak verbaasde reacties. ‘Wonen hier echt mensen in de buurt? Maar het
zijn er toch niet veel? 2.600 – Dat wist ik niet!’ Sommige instellingen of
organisaties zien geen belang in contact met de buurt. Omgekeerd zien
bewoners niet altijd het nut van het contact met buurtgebruikers.
Hoe wek je de interesse van een bedrijf, een instelling, een
organisatie of een handelaar voor iets dat buiten hun dagelijkse
bezigheden ligt? Het kan simpelweg door een vraag te stellen die
mensen aanzet om na te denken over hun buurt. Mensen kunnen
geïnspireerd of verrast worden door een concrete vraag. De vraag
kan blijven hangen en zal misschien leiden tot een bewustzijn
over de buurt. Zo kan je een zaadje planten dat groeit tot een
idee, een actie of een bepaalde nood die naar boven komt.
We gebruiken het symbool van de totem, een actie die we opzet
ten in het kader van het living lab Ontmoetingsruimte.

Zet de mensen
aan om na te
denken over
hun buurt
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De totem: stap voor stap
komen tot een verbinding
In het lab Ontmoetings
ruimte probeerden we ver
schillende locaties uit als
ontmoetingsruimte, zoals
een hotel, een jeugdherberg
en een hogeschool. Daar
kwamen nauwelijks mensen
op af. Er waren zelfs nega
tieve reacties van bewoners
die zich niet betrokken
voelden.
Op het Martelaarsplein en
het Vrijheidsplein plaatsten
we een houten totem waar
voorbijgangers een briefje
aan konden hangen met
getuigenissen, vragen of
ideeën over ontmoetings
plaatsen. In het begin kwam
er niemand naar de totem
en moesten we voorbijgan
gers zelf aanspereken. Bij de
meesten werkte dat goed:
ze kwamen mee, vertelden
hun ideeën en hingen een
briefje aan de totem. Van
zodra er een aantal brief
jes op de totem kleefden,
kwamen voorbijgangers
dichterbij, stelden ze zelf
voor om iets te schrijven en
kwamen er nieuwe ideeën
naar boven.

We leerden dat een concrete vraag of onderwerp,
bijvoorbeeld vergroening of problematische plek
ken, meer reactie uitlokt dan een abstract thema
als zorgzame buurten, wat veel mensen niet be
kend in de oren klinkt. Wanneer je voor het eerst
de noden verkent in de wijk, stel dan geen vragen
als: ‘Wat is er nodig om een zorgzame buurt te
creëren’. Vraag beter: ‘Wat vind jij van de publie
ke ruimte? Heeft die een impact op jou?’ Wat
vind jij (minder) leuk aan deze wijk? Wat zou jij
willen organiseren in de wijk?’ of andere concrete
vragen. Toen we onze onderzoeksvraag voorstel
den aan bewoners, vroegen ze om specifieker te
zijn. De vraag om een affiche op te hangen en een
uitnodiging voor verdere dialoog waren wel goede
aanknopingspunten voor een gesprek.
Bovendien moedigen mensen elkaar aan om mee
te komen luisteren of om hun ideeën te delen als
het over een concreet onderwerp gaat. Een fysieke
drager waar mensen op kunnen reageren, zoals
een affiche of totem, heeft als voordeel dat men
sen elkaars reacties kunnen bekijken. Dat wekt
nieuwsgierigheid op en werkt motiverend.
Bovendien is zichtbaarheid in de wijk belangrijk.
Je kan zelf persoonlijk aanwezig zijn, maar je kan
ook zichtbaar zijn aan de hand van fysiekse ob
jecten zoals grote kaarten van de buurt, totems,
moestuinbakken … Dat is een goede start voor
verdere dialoog.

Gebruik de publieke ruimte als uitgangspunt
voor verbinding en zorgzaamheid
De totem staat symbool voor iets dat alle living
labs aantoonden: de publieke ruimte is een be
langrijke hefboom voor verbinding en zorgzaam
heid. Nochtans is het een dimensie waar weinig
aandacht aan wordt besteed in zorgzame buur
ten.
In MaN’Aige kwam de publieke ruimte vaak
aan bod wanneer we met bewoners spraken
over zorgzaamheid in de buurt. Thema’s die ter
sprake kwamen, waren bijvoorbeeld de impact
van bouwprojecten op de leefbaarheid in de wijk,
de toegang tot groene ruimte, het gebrek aan
speelruimte voor kinderen of aan zitplaatsen voor
studenten tijdens de middagpauze. Hoewel de
invulling van de publieke ruimte vaak door het
beleid beslist wordt, hebben kleine ingrepen van
bewoners en buurtgebruikers een enorme impact.
Dat zagen we bijvoorbeeld in het lab Moestuin
met de moestuinbakken.

De publieke
ruimte is een
belangrijke
hefboom voor
verbinding en
zorgzaamheid

Een concrete vraag
lokt meer reactie uit
dan een abstract thema als
zorgzame buurten
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Begin klein, maar begin

Laat het heft in handen van de mensen

Stel een bruggenbouwer aan die de hand reikt naar de buurtgebruikers

We merkten dat zorgzaamheid niet altijd in grote
projecten of in een lang engagement zit, maar ook
in kleine acties en attent zijn voor elkaar. Buurt
gebruikers kunnen veel doen om de buurt aange
namer te maken. Ter inspiratie enkele voorbeelden
die wij uitprobeerden:

Ga op zoek naar welke vragen of ideeën er leven
in de buurt, maar neem de ideeën niet over. Laat
de uitwerking in handen van de buurtgebruikers
en bewoners. Zeg niet: ‘Goed idee, we zullen het
uitvoeren’, maar vraag: ‘Wat heb je nodig om het
uit te voeren en hoe kunnen we je helpen?’ Dat
is zorgzaamheid: oog hebben voor de wensen en
noden van anderen en hen ondersteunen om die
doelen te behalen.

We merkten dat sommige buurtgebruikers zich
bewust zijn van het feit dat ze deel uitmaken van
de buurt. Ze hebben de goede intentie om zich op
te stellen als goede buur. Maar vaak vinden ze het
moeilijk om in contact te komen met bewoners en
hun behoeftes te leren kennen. Een groot obsta
kel is bijvoorbeeld dat ze op andere momenten in
de buurt aanwezig zijn: buurtgebruikers zijn er
vooral overdag en (werkende) bewoners ’s avonds.
Organisaties of bedrijven met flexibele werkuren
zijn beter in staat om in te spelen op de noden
van bewoners.

• Een lokaal of materiaal uitlenen voor ontmoetingen of
vergaderingen tussen bewoners.
• Diensten ter beschikking stellen aan bewoners,
bijvoorbeeld een dossier laten vertalen door je
vertaaldienst of een affiche laten opmaken door je
vormgever.
• Contacten en informatie delen over subsidies of hel
pen om een subsidiedossier te schrijven.
• Bij lokale handelaars kopen.
• Een gevel aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld met wat
groen.
• Een item in je nieuwsbrief schrijven over de buurt.
• Een wijkwandeling organiseren voor medewerkers,
gegidst door een buurtbewoner.
• Als directie van een organisatie of bedrijf werknemers
de tijd en ruimte geven om bezig te zijn met de buurt.

Living lab Moestuin: het idee kwam van
de bewoners
De bewoners die met het idee kwamen om
een moestuin te maken, groepeerden zich.
Later kwamen er enkele buurtgebruikers bij.
Maison Médicale Enseignement was facili
tator, maar de groep nam zelf de beslissin
gen en bepaalde de volgende stappen.

Zorgzaamheid
zit ook in kleine
acties en attent
zijn voor elkaar
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Een andere mogelijkheid is een bruggenbouwer
inschakelen die buurtgebruikers in contact brengt
met bewoners en andere buurtgebruikers.

bedrijven al acties deden voor de buurt of ideeën
hadden. Een bruggenbouwer is nodig die buurt
gebruikers prikkelt en bewust maakt, en daarna
de energieën en ideeën in de buurt samenbrengt.
Bewoners en buurtgebruikers hebben soms de
zelfde behoeften, maar weten het niet altijd van
elkaar. De bruggenbouwer legt verbinding tussen
initiatieven en mensen die versnipperd werken.
De bruggenbouwer kan een persoon zijn, bijvoor
beeld iemand van een lokaal dienstencentrum of
van een bedrijf, die aanwezig is in de wijk, voelt
wat er leeft en kijkt wie hij kan samenbrengen.
Idealiter is het iemand die binnen zijn of haar
functie genoeg tijd en middelen krijgt om verbin
ding te maken.

Een eenvoudige manier om met buurtgebruikers
in gesprek te gaan, is vragen naar wat ze al doen
voor de buurt. We merkten dat zowel organisa
ties met een sociale missie als handelaars en

Een bruggenbouwer
kan bewoners en
buurtgebruikers met
elkaar in contact
brengen
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Living lab Zorgzame hogeschool:
behoeften matchen
Studenten ergotherapie van Odisee zochten
een stageplek om hun kennis toe te passen in
de praktijk. Oudere bewoners van Brusselse
Woning wilden aanpassingen om hun woning
veiliger te maken en het risico op vallen te
verminderen. Odisee maakte de match tus
sen de studenten en Brusselse Woning op
basis van de noden van beide groepen.
Living lab Buddy:
wat willen de bewoners?
In het lab Buddy waren Odisee en Maison
Médicale Enseignement de katalysator.
Odisee kende de behoeften van de studenten
en Maison Médicale had het vertrouwen van
haar patiënten die behoefte hadden aan een
buddy. Zo maakten zij een match tussen
studenten en ouderen.
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Gebruik maatschappelijk verantwoord
ondernemen als toegangspoort
bij grote bedrijven en instellingen

Hoe zet je grote bedrijven en publieke instellingen
aan om zich in te zetten voor de buurt? Een toe
gangspoort is het maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Living lab Res’O: maatschappelijk verantwoord ondernemen
In het living lab Res’O wilden we bedrijven
en publieke instellingen contacteren om na
te denken over de publieke ruimte. Als aan
spreekpunt zochten we de mensen die met
maatschappelijk verantwoord ondernemen
bezig zijn in een bedrijf. Zij hebben de meeste
voeling met goed nabuurschap en het lokale
niveau. Vaak gaat maatschappelijk verant
woord ondernemen over ecologie, klimaat of
andere grote kwesties. Goed nabuurschap is
een kleine pijler die niet gekend is, maar het
is wel een goede manier om te tonen dat je
op lokaal niveau iets kan betekenen.

8

Van individueel naar collectief niveau: een
netwerkvisie
Hoe groter en hoe sterker het netwerk, hoe verder
je geraakt. In het begin zagen we zorgzaamheid
als een verbinding tussen één buurtgebruiker en
één bewoner, bijvoorbeeld tussen een student
en een oudere in het lab Zorgzame hogeschool.
Maar in een zorgzame buurt geraak je verder als
je dingen samen doet. Zoek naar samenwerking
en breng de belangen van buurtgebruikers en
bewoners bij elkaar. Een individuele behoefte kan
een collectief belang worden. Als er een groot
draagvlak is voor bepaalde problematieken in de
wijk, zullen meer mensen de oplossing beschou
wen als een winst.

Living lab Toegankelijkheid:
een netwerk zorgt voor de juiste kennis
Anne-Laure van Maison Médicale Enseigne
ment onderzocht de toegankelijk in de wijk
voor minder mobiele mensen. Een handelaar
plaatste als tijdelijke oplossing een oprijplaat
die niet breed genoeg was. Hij had de plaat
alleen geplaatst zonder advies van anderen,
terwijl een bewoner misschien kon vertellen
hoe breed een oprijplaat moet zijn. Een net
werk is nodig om kennis samen te brengen uit
verschillende hoeken. Op die manier bereik je
een duurzamer resultaat voor de lange termijn
en is het welslagen van het project niet afhan
kelijk van één deelnemer die iets wel of niet
doet.

Hoe groter het
netwerk,
hoe verder
je geraakt
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Verbinding tussen buurtgebruikers en bewoners
onderzoeken: enkele methodieken

Buurtgericht werken
moet verankerd zijn
in de organisatie
voor een duurzaam
resultaat
9

Zorg ervoor dat bewustzijn voor de buurt structureel is ingebed in de organisatie.
Een project is gelimiteerd wat de tijd betreft,
maar een zorgzame buurt heeft tijd nodig.
Als het werken rond zorgzame buurten
structureel is ingebed in je organisatie of
bedrijf, heb je meer mogelijkheden en kan
je duurzamer werken. Hoewel werknemers
komen en gaan, blijven instellingen en orga
nisaties vaak lang in dezelfde buurt.
Grote bedrijven en publieke instellingen kun
nen iemand aannemen of een medewerker
tijd geven om de rol van bruggenbouwer op
te nemen. De bruggenbouwer legt contact
met de buurt en onderzoekt de noden. Op
die manier ontstaat er een netwerk tussen
bedrijven, instellingen en andere buurtge
bruikers die verbinding zoeken met de buurt.
In functie van de vloeroppervlakte die een
buurtgebruiker inneemt in de wijk, zou die
een bepaald aantal personen kunnen aan
nemen of een aantal uren besteden aan de
buurt. Vergelijk het met CO2-compensatie,
waarbij grote bedrijven hun CO2-uitstoot
compenseren.
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Er bestaan al een aantal voorbeelden waarbij bedrij
ven en instellingen een maatschappelijke rol op zich
nemen, al is dat niet altijd gericht op de buurt.
• Zo zijn er bedrijven die hun personeel betalen om tijdens
de uren vrijwilligerswerk te doen.
• Openbare instellingen, bedrijven en handelaars maken
hun toiletten toegankelijk voor het publiek.
• Voor bedrijven die ecologisch verantwoord handelen,
bestaan er ecolabels. Er zouden ook sociale labels kunnen
bestaan, uitgereikt door de stad Brussel, voor bedrijven
die sociaal verantwoord werken.
De bestaande initiatieven van buurtgebruikers zijn
vaak niet op maat van de buurt. Zodra buurtgericht
werken ingebed is in de organisatie, de buurtgebrui
ker een netwerk vormt met andere buurtgebruikers
en bewoners om authentiek en oprecht samen te
werken, heeft iedereen daar baat bij. Het zou ons
verheugen indien, naar aanleiding van ons werk, met
name publieke instellingen en bedrijven het voortouw
nemen en aan andere buurtgebruikers tonen dat ver
binding essentieel is om te bouwen aan een leefbare
buurt. Onze experimenten toonden dat het mogelijk
is en dat iedereen in de buurt er baat bij heeft.

Carnets créatifs: buiten de lijntjes kleuren

Bij een co-creatief onderzoek breng je
verschillende partners rond de tafel om
kennis te delen. Een van de tools waar
we in MaN’Aige mee aan de slag gingen,
waren de carnets créatifs.
De ateliers werden begeleid door Chantal, een
beeldend kunstenares die in de wijk rond lokaal
dienstencentrum Het Anker woont. Zij ontwik
kelde de methode van de carnets créatifs.

Met de carnets créatifs onderzochten we de
betekenis van verbinding in een zorgzame
buurt met buurtgebruikers, en de verbinding
in de groep co-onderzoekers. Vooral de vaste
projectpartners waren erbij betrokken: Paule
van het wijkcomité, Anne-Laure en Marilyn
van Maison Médicale Enseignement, Mia en
Karine van Het Anker, Willeke van Odisee en
Octavia van Vrije Universiteit Brussel. Onze
reflectie vertrok van drie concepten: zorg
zaamheid, buurt en buurtgebruiker. Daar
voegde iedereen concepten aan toe die we
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ermee associeerden, zoals angst en
vreugde. Uiteindelijk kwamen we tot
drie concepten waarmee we aan de
slag gingen: open ruimte, nabijheid/
afstand en ontmoeting.

Res’O: de beleving van de wijk aanduiden op een kaart

Ieder maakte zich verschillende crea
tieve technieken eigen, zoals tekenen
of schilderen, en koos een persoon
lijk object naar keuze: een wiel, een
deurbel, een olielamp … We bespra
ken elkaars werk en er kwamen nieu
we visies op zorgzame buurten aan
bod. We zagen de wijk als een zee
waarop verschillende bootjes varen.
Grote tankers en kleine zeilbootjes
die proberen de grote boten te ont
wijken. De afdruk van een tekening
op de andere bladzijde leerde ons
dan weer over de afdruk die wij
achterlaten in de wijk.

We maakten affiches waarop bewoners en gebruikers plaatsen
konden aanduiden en tekenen hoe ze de buurt ervaren. De
affiches hingen we op in de inkomhal van appartementsge
bouwen en bedrijven en we maakten de actie online bekend.
De affiches ophangen was niet vanzelfsprekend. We wilden
altijd toestemming vragen om de affiche op te hangen, maar
niet iedereen wou die verantwoordelijkheid nemen. In appar
tementsgebouwen verwezen sommigen ons door naar de syn
dicus, waar we meestal geen reactie kregen. Een enkele keer
werden we doorverwezen naar de raad van mede-eigendom.
In de bedrijven was er meestal niemand aanwezig door de
coronamaatregelen en konden we niet binnen om de affiches
op te hangen. Uiteindelijk verzamelden we vooral input van
bewoners.

Dankzij de carnets créatifs dachten
we anders na over onze onderzoeks
vragen en kritisch reflecteren op ons
project en werkwijze. We leerden
elkaar beter kennen, ieder met zijn
of haar eigen visie en motivatie om
aan het project deel te nemen.
Het is de tijd en moeite waard om
te werken aan de groepsdynamiek
en om creatief aan de slag te gaan.
Het biedt een enorme meerwaarde
aan de kennisopbouw en het verdere
verloop van een project.
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In het living lab Res’O vroegen we ons af welke
plaatsen in de wijken de bewoners en buurtgebruikers
als problematisch of aangenaam ervaren.

Nawoord
In oktober 2022 liep het MaN’Aigeproject ten einde voor de partners
van het consortium gefinancierd door
Innoviris. Maar voor de bewoners en
buurtgebruikers van Martelaars en OnzeLieve-Vrouw-ter-Sneeuw is dit nog niet
het einde. De zorgzaamheid en verbin
dingen die we samen creëerden, blijven
bestaan dankzij de enthousiaste, bereid
willige en ruimdenkende partners die de
living labs en goede praktijken levend
zullen houden. Moge dit cahier een vat
vol inspiratie zijn voor eenieder die zijn
schouders wil zetten onder een zorg
zame, leefbare en veerkrachtige buurt.

Ondanks de uitdagingen leverden de affiches een mooi resul
taat op en bepaalden we enkele probleemzones. In de twee
de stap nodigden we buurtgebruikers en bewoners uit voor
overlegtafels om met ons na te denken over de probleemzones
en mogelijke oplos
singen. Die reflectie
wordt nu voortgezet,
zodat bewoners en
buurtgebruikers het
heft in eigen handen
nemen in hun omge
ving. We hopen dat
buurtgebruikers zich zo
bewust worden van het
feit dat ze een buur zijn
voor bewoners.
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• stimuleert verbinding tussen doelgroepen
en werkvormen, tussen sectoren en beleids
domeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.
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Met steun van

Zorg dragen voor elkaar en verbinding zijn de basis voor een buurt waar
jong en oud goed kan leven, wonen en werken. Niet alleen bewoners en
(zorg)professionals spelen daarbij een rol, maar ook buurtgebruikers, zoals
bedrijven, scholen, publieke en culturele instellingen, winkeliers en horeca,
mensen die er werken, enzovoort. Hoewel ze niet in de buurt wonen, maken
ze dagelijks gebruik van de buurt. Ze zijn een onmisbare kracht die kan
bijdragen aan de zorgzaamheid in een buurt. In twee Brusselse wijken zijn
er uitzonderlijk veel buurtgebruikers aanwezig: Martelaars en Onze-LieveVrouw-ter-Sneeuw, in het centrum van de stad.
Het onderzoeksproject MaN’Aige onderzocht hoe we kunnen bouwen aan
een zorgzame buurt door buurtgebruikers te betrekken. Hoe participeren
buurtgebruikers in een zorgnetwerk in de wijk, welke rollen spelen ze, welke
verbindingen ontstaan er met bewoners en hoe dragen die bij aan de
zorgzaamheid in de wijk? MaN’Aige liep van oktober 2019 tot oktober 2022
en werd gefinancierd door Innoviris, dat wetenschappelijk onderzoek en
innovatie ondersteunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In het eerste deel van dit cahier lichten we de context van MaN’Aige toe.
Het tweede deel zoomt in op enkele experimenten die als deel van MaN’Aige
werkten aan concrete oplossingen voor noden in beide wijken. In het derde
deel geven we onze belangrijkste lessen mee als kader voor wie in een
andere buurt wil werken aan de zorgzaamheid, samen met buurtgebruikers.
We hopen je met dit cahier te inspireren om aan de slag te gaan met
buurtgebruikers en hun krachten optimaal in te zetten voor een zorgzame
buurt.

