
LANCERING ZORGNETWERK ZWEVEGEM 

 

De start van de week van de vrijwilliger betekent meteen ook het 
startschot voor het Zorgnetwerk  

Zwevegem! Vanaf maandag 6 maart kunnen ouderen en 
hulpbehoevenden uit groot Zwevegem er  

terecht met hun hulpvraag.  

Gemeente en OCMW werken samen met vrijwilligers om personen 
uit Zwevegem te ondersteunen  

met kleine dagelijkse taakjes.  
Het Zorgnetwerk is iin van de acties uit het Actieplan Armoede 

Zwevegem 2015-2019. Het  

Zorgnetwerk wil inspelen op bestaande noden waar nog geen of 
een onvoldoende antwoord voor  

bestaat. Daarvoor werden heel wat verenigingen en diensten die 
zich richten tot ouderen en  

zorgbehoevenden bevraagd. Twee problematieken die vaak naar 
voor kwamen waren mobiliteit en  

eenzaamheid. Op deze noden wil het Zorgnetwerk dan ook 

inspelen.  
WAT DOET HET ZORGNETWERK?  

Het Zorgnetwerk biedt twee verschillende soorten dienstverlening 
aan. Enerzijds een gratis  

dienstverlening die bestaat uit kleine hulp in en om het huis of 

een regelmatig bezoekje. Een  
vrijwilliger springt dan af en toe binnen om even te helpen met 

het optrekken van de rolluiken, het  
leeghalen van de brievenbus of om een babbeltje te slaan en een 

luisterend oor te bieden.  
Naast de gratis dienstverlening voorziet het Zorgnetwerk ook een 

vervoers- en boodschappendienst  

tegen kilometervergoeding. Een vrijwilliger brengt de gebruiker 
dan naar de dokter, een vriend of  

een activiteit of ze doen samen een boodschap (bakker, apotheker 
of supermarkt). Twee keer per  

week zullen we ook vervoer naar de dorpsrestaurants voorzien.  

In een eerste fase wil het Zorgnetwerk zich richten op ouderen en 
hulpbehoevenden. In een latere  

fase wordt deze doelgroep verder uitgebreid naar kwetsbare 
mensen en personen met een  

beperking.  

ZORGNETWERK ZWEVEGEM ZOEKT VRIJWILLIGERS  
Vrijwilligers zijn cruciaal voor het zorgnetwerk!  

Een aantal vrijwilligers meldden zich reeds enthousiast aan, maar 
we zijn zeker nog op zoek naar  

andere enthousiastelingen om onze equipe te versterken. 
Vrijwilligers geven aan dat het sociale  

contact en het buurtgerichte karakter hen het meest aanspreekt 

om vrijwilliger te worden bij het  
zorgnetwerk.  

We bieden vrijwilligers een verzekering en ondersteuning door de 
zorgnetwerkcovrdinator aan en  

we organiseren regelmatige bijeenkomsten met vrijwilligers waar 

uitwisseling en ontmoeting een  
centrale plaats krijgen.  

WAT IS EEN ZORGNETWERK ?  
Het zorgnetwerkmodel voor minder mazen en meer net  

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen werkt sinds 2005 samen 
met lokale besturen aan de  

ontwikkeling van het zorgnetwerkmodel als oplossingspiste om 

dienstverlening dichter bij mensen in  



 
Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

 
www.zuid-west-vlaamsemedia.be 

 
 

een maatschappelijk kwetsbare positie te brengen.  
Een zorgnetwerk is een samenwerking tussen het lokaal bestuur, 

een lokale ploeg vrijwilligers,  
lokale diensten, verenigingen en sleutelfiguren. Het zorgnetwerk 

wil ondersteuning bieden aan  

ouderen en hulpbehoevenden via kleine aanvullende hulp. Met 
deze aanvullende hulp speelt het  

zorgnetwerk in op de noden waar nog geen of onvoldoende 
ondersteuning voor beschikbaar is.  

Daarnaast informeren we mensen over hun sociale grondrechten 
in geven we hen info over de  

bestaande hulp- en dienstverlening. Een Zorgnetwerk neemt ook 

een signaalfunctie op: het zoekt  
naar oplossingen voor individuele noden en kaart leemtes aan bij 

beleid en diensten.  
In de regio Zuid West-Vlaanderen werkt Samenlevingsopbouw 

actief samen met Zohra, het  

zorgnetwerk in Avelgem. Daarnaast ondersteunde 
Samenlevingsopbouw de opstart van enkele  

zorgnetwerken in de regio: ANNAH in Anzegem, DONAH in 
Deerlijk en KADANZ in Kuurne.  

AANVRAGEN DIENSTVERLENING OF MEER INFORMATIE?  
VRIJWILLIGER WORDEN?  

Aanvragen voor vervoer, boodschappen, bezoekjes of kleine hulp 

kunnen elke werkdag in de  
voormiddag bij de covrdinator.  

Ook indien u interesse heeft om de vrijwilligersploeg te versterken 
kunt u op dit nummer & e-mail adres terecht.  

 

Charlotte Dheedene Blokkestraat 29 8550 ZWEVEGEM 0493/ 31 
88 14 zorgnetwerk@zwevegem.be  
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