
Zorgkracht is een overkoepelende term voor de ondersteuning die iemand 
vindt in zijn persoonlijk netwerk: hulp bij praktische zaken, zorg voor 
kinderen of ouderen, gezelschap en sociaal contact, emotionele steun, 
eenvoudige medische zorg, enz. Hoe meer je een beroep kan doen op 
anderen, hoe draaglijker het dagelijks leven.

Het Vlaamse welzijnsbeleid kiest uitdrukkelijk voor vermaatschappelijking 
van de zorg. Het doel is dat mensen zoveel mogelijk terecht kunnen bij hun 
familie, vrienden, buren of vrijwilligers. De vraag is of dit ook haalbaar is 
voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Zal dit niet eerder 
hun toegang tot de zorg bemoeilijken? Om die vraag te beantwoorden werd 
een onderzoek uitgevoerd naar de zorgkracht van persoonlijke netwerken 
van Brusselaars.

In dit cahier vindt u de resultaten van dit onderzoek. Daaruit blijkt dat veel 
Brusselaars slechts een heel beperkt informeel netwerk hebben, en dat 
zeker kwetsbare mensen daar nauwelijks een beroep op kunnen doen.  
Als de informele zorg ontbreekt, wordt de formele zorg nog belangrijker.  
Dit onderzoek bevestigt de hypothese dat vermaatschappelijking van de 
zorg het draagvlak van kwetsbare mensen extra belast. Enkele kwetsbare 
Brusselaars verwoorden hoe belangrijk het is om niet alleen een informeel 
netwerk te hebben, maar ook terecht te kunnen bij professionele hulp.

Als het doel is om de zorg van kwetsbare Brusselaars te versterken, zal de 
overheid daar in moeten investeren. Het Kenniscentrum WWZ wil daar de 
komende jaren, samen met Inclusief Brussel, verder voor blijven ijveren.
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• zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwen-
de woonvormen en toegankelijke zorg voor 
alle Brusselaars, met extra aandacht voor 
kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk 
krijgt hierin een bijzondere plaats.

• bouwt expertise op en stelt die ter beschik-
king van het werkveld en het beleid, stimu-
leert innovatie en projectontwikkeling, onder-
steunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en 
zorgvoorzieningen en investeert in de uit-
bouw van een toekomstgericht beleid. 

• werkt steeds samen met of in opdracht van 
organisaties.

• stimuleert verbinding tussen doelgroepen en 
werkvormen, tussen sectoren en beleids-
domeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg. 
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Het onderzoek ‘De zorgkracht van persoonlijke netwerken’ werd 
uitgevoerd door Inclusief Brussel, een samenwerkingsverband van 

Met dank 
- aan alle deelnemers voor hun medewerking. 
- aan de studenten van de Erasmushogeschool voor hun 

interviews p. 14-18: 
 Laurien De Sutter, Siham El Barnoussi, Melina Franckaert, 

Caroline Martens, Farzana Qayed Zada, Silke Van Landuyt, 
Monica Saey.
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