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HET BUURTPENSIOEN - PENS(I)ONSQUARTIER

Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier streeft naar oplossingen tegen
eenzaamheid en het sociale isolement van ouderen en kwetsbare personen, door
burenhulpnetwerken te creëren waar het kleine helpen en de verbondenheid tussen
buren actief wordt gestimuleerd en begeleid.

BP-PQ activeert het potentieel van informele hulp door het kleine, onderlinge
helpen te promoten en actief op te volgen. Door mensen te verbinden en verenigen
in lokale netwerken, wil het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier tegelijk de sociale
samenhang op buurtniveau versterken en het contact tussen generaties en culturen
bevorderen.

Met het stimuleren van onderlinge hulp en sociale samenhang in
burenhulpnetwerken, draagt het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier bij aan een
zorgzame ondersteuning van ouderen en personen met een zorgbehoefte. Het
doel is om ouderen en kwetsbare personen te versterken in hun autonomie en
eigenwaarde, zodat zij op een volwaardige manier zelfstandig in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen. Zo streeft het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier
algemeen naar een volwaardige erkenning van ouderen en personen met een
zorgbehoefte in onze samenleving.

In 2021 telde Het BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartier 598 deelnemers

Onze burenhulpnetwerken waren actief in 11 buurten
 

Neder-Over-Heembeek
Laken
Marollen
Brussel Centrum
Noordwijk
Molenbeek
Elsene
Jette
Ganshoren 
Evere
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Profiel van de deelnemers

 53 respondenten = 10% van het netwerk            

Het profiel van de respondenten, wat leeftijd en geslacht betreft, komt min of
meer overeen met dat van alle BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier-
deelnemers. 

Het netwerk trekt mensen aan die reeds ervaring hebben (68%), bijvoorbeeld door
de zorg voor een familielid, een buur, beroepservaring, betrokkenheid bij
verenigingen, enz.

De meeste respondenten kennen Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier door een
activiteit (28%), via mond-tot-mondreclame (21%), van een partner (24%: 13% van
een sociale dienst en 11% van de gemeente), en van een advertentie (11%). 

De bevindingen

BP-PQ maakt deel uit van een geven en nemen logica 
74% deelname aan het netwerk leidt tot nieuwe kennissen 
60% heeft relaties gecreëerd die buiten het netwerk worden voortgezet
64% heeft het gevoel iets bij te dragen - 79% heeft het gevoel ook iets te 
ontvangen
78% sterke tot zeer sterke invloed op geestelijk welzijn
64% sterke tot zeer sterke invloed op lichamelijk welzijn
57% heeft een sterke tot zeer sterke invloed op de manier waarop mensen naar 
de wereld kijken
58% sterk tot zeer sterk effect op betrokkenheid bij de buurt 

 

is 60+ jaar oud

zijn vrouwen

maakt al meer dan 2 jaar deel uit van het netwerk

alleen vrijwilliger in BP-PQ 
(geen vrijwilligerswerk buiten het netwerk)

werd lid om te helpen: 45 % om te helpen; 24% om geholpen 
te worden; 23% beide.

58%58%58%

87%87%87%

66%66%66%

59%59%59%

68%68%68%
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‘Zich nuttig voelen’ en ‘mensen helpen’ zijn
twee aspecten die niet direct terugkomen in wat
de  respondenten aanvankelijk in het netwerk
zochten, maar het is uiteindelijk wel wat meer
dan de helft van hen aanwijst als een van de
belangrijkste effecten. 

64% van hen zou graag zowel collectieve als
individuele ontmoetingen willen. 

Deelnemers aan netwerken ontmoeten niet
alleen mensen tijdens activiteiten. Echte relaties
worden gevormd, opgebouwd en onderhouden
buiten het netwerk. Bijna 60% van hen
onderhoudt contacten die verder gaan dan de
interne samenkomsten, gepland binnen het
netwerk zelf. We kunnen dus zeggen dat onze
burenhulpnetwerken indirect bijdragen aan
sociale contacten op langere termijn.

Hoewel de meeste mensen zich bij het netwerk
hebben aangesloten om hulp te bieden, zeggen
zij ook dat zij er iets van terugkrijgen (79%). 

60% van de respondenten vond dat het gevoel
van geven en ontvangen evolueert. 

Het sociale aspect (contacten, uitwisselingen en
vrienden maken) overheerst bij de resultaten van de
respondenten: uitwisselen (64%); vriendschappen sluiten
(51%); de eenzaamheid doorbreken (49%); wandelingen
maken (43%).

Deelnemen aan het netwerk heeft voor de respondenten
de volgende effecten: nieuwe kennissen maken (74%);
van gedachten veranderen (66%); mensen helpen
(64%); zich nuttig voelen (53%).



"Het voelt goed om deel uit te maken van het netwerk.
67 jaar oud, Molenbeek

 
"Het feit dat het het gevoel van welzijn onder de eenzame mensen verhoogt, maakt 

me blij en gelukkig.
49 jaar oud, Molenbeek 

 
"Ja, ik voel me gesteund en goed omringd.

41 jaar oud, Molenbeek
 

"Ik ben minder angstig en minder bezorgd en ik zet me in voor anderen.
43 jaar oud, Molenbeek 

 
"Ik ben blij dat ik een netwerk in mijn buurt heb.

83 jaar oud, Molenbeek
 

"Ik denk dat solidariteit een fundamentele waarde van onze samenleving is.
64 jaar oud, Elsene

 
"Ik voel me moreel goed, het feit om goed te doen, ik voel dat het mijn hoofd leeg 

maakt om ruimte maakt voor nuttige dingen.
42 jaar oud, Molenbeek

 
"Ik ben minder eenzaam, ik heb nieuwe contacten, ik krijg huisbezoek.

55 jaar oud, Molenbeek

Uit de impactevaluatie kwamen vier belangrijke effecten naar voren op: 

MENTAALMENTAALMENTAAL
WELZIJNWELZIJNWELZIJN 77%77%77%

door mensen samen te brengen, solidariteit te 
creëren, deelnemers de kans te geven zich in te 

zetten en zich nuttig te voelen; 

Resultaten en getuigenissen

Het mentale welzijn
Het fysieke welzijn
De manier waarop mensen naar de wereld kijken 
Betrokkenheid bij de buurt/contacten met de buren

Deelnemers zeggen dat deelnemen het burenhulpnetwerk een positief effect heeft op 



FYSIEKFYSIEKFYSIEK   
WELZIJNWELZIJNWELZIJN

"Ik ben meer afgestemd op de positieve kant van mensen.
73 jaar oud, Jette

 
"Het plezier om elkaar te ontmoeten en samen plezier te hebben.

52 jaar oud, Molenbeek
 

"De lockdown was voor ons allemaal een zware beproeving, maar samen houden we 
onszelf wel sterk, ook buiten het netwerk.

86 jaar oud, Brussel-Stad
 

"Ja, ik ben in een betere stemming.
70 jaar oud, Jette

 
"Ja, aangezien ik geen familie heb, zijn de bijeenkomsten erg leuk.

77 jaar oud, Elsene
 

"Ik heb het nodig."
68 jaar oud, Elsene

 
"Contacten halen ons uit de mistroostigheid".

86 jaar oud, Brussel-Stad

64%64%64%

naar buiten gaan om mensen te ontmoeten, 
deelnemen aan activiteiten of kleine reparaties 

uitvoeren stelt deelnemers in staat om in beweging 
te komen en heeft daarom een positieve invloed op 

het lichamelijk welzijn;

"Het heeft veel dingen in mijn leven veranderd.
53 jaar oud, x

 
"Ik heb het nodig.
68 jaar oud, Elsene

 
"Ja, het is een doel op zich, want ik ben altijd alleen.

77 jaar oud, Elsene
 

"Het doet me lichamelijk goed.
75 jaar oud, Jette

 
"Ja, ik heb minder stress en angst.

70 jaar oud, Jette
 



"Na het 'binnenblijven', mijn weduwschap en mijn blessure, ben ik terug in vorm 
gekomen, ook buiten het netwerk.

86 jaar oud, Brussel-Stad
 

"Door hulp te bieden die positief kan zijn voor andere mensen, voel ik me zelf ook 
veel beter [sic]."
73 jaar oud, Jette

 
"Ik voel me fit, ik vraag advies aan ouderen.

42 jaar oud, Molenbeek
 

"Ja, het gaat goed met me, vooral met mijn deelname aan de wandelingen in de 
buurt.

58 jaar oud, Brussel-Stad
 

KIJK OPKIJK OPKIJK OP   
DE WERELDDE WERELDDE WERELD

57%57%57%
intergenerationele en interculturele 

ontmoetingen maken daar ongetwijfeld deel 
van uit. 

"Ik ben blij met de solidariteit tussen mensen, met een glimlach, en een beetje tijd. 
Samen kunnen we dingen laten gebeuren zonder tegenprestatie.

58 jaar oud, Brussel-Stad
 

"Door goed te doen, wordt de wereld beter."
49 jaar oud, Molenbeek

 
"Ik ben zeer gevoelig voor het probleem van het isolement van mensen in het 

algemeen, ik informeer mezelf en ik ga over tot actie."
43 jaar oud, Molenbeek

 
"Het netwerk is een effectief middel dat van essentieel belang is voor senioren.

83 jaar oud, Molenbeek
 

"Het geeft me een open geest en ik leer veel bij over weinig bekende situaties."
64 jaar oud, Elsene

 
 



"Ik zie het lijden van eenzame ouderen, de vraag om eenzaamheid te bestrijden, de 
plaats van de ouderen in deze maatschappij. Het engagement van vrijwilligers. De 

afname van de solidariteit tussen de familie".
42 jaar oud, Molenbeek

 
"Ja, ik maak anderen bewust van het probleem van eenzaamheid, ik praat er meer 

over met mijn vrienden en familie.
52 jaar oud, Molenbeek

 
"Ja, ik heb nu een andere kijk op leeftijd en culturen.

31 jaar oud, Molenbeek
 

"Een effect op de manier waarop ik naar de wereld kijk, maar vooral op de manier 
waarop ik naar de maatschappij kijk, die veranderd is.

73 jaar oud, Jette
 

"Het leven is makkelijker als iedereen ouderen helpt".
52 jaar oud, Molenbeek

 
"Ik ben me bewust geworden van de behoeften van anderen”.

68 jaar oud, Elsene
 

"Interculturele contacten hebben me geholpen.
86 jaar oud, Brussel-Stad

 
"Ja, het initiatief dat jullie hebben genomen om te creëren is heel goed: mensen die 

aan anderen denken. Het is een heel menselijke visie: creëren en anderen proberen 
te verenigen.

78 jaar oud, Elsene
 



BETROKKENHEIDBETROKKENHEIDBETROKKENHEID   
BIJ DE BUURT &BIJ DE BUURT &BIJ DE BUURT &   

57%57%57%

58%58%58%
het netwerk verbindt de bewoners
van de buurten en draagt zo bij aan
de sociale samenhang in de buurten. CONTACTEN METCONTACTEN METCONTACTEN MET   

DE BURENDE BURENDE BUREN

"Ik leer mijn buren beter kennen".
52 jaar oud, Molenbeek

 
"Ik ken mijn buren beter, de relatie van wederzijdse hulp is sterker tussen buren”.

47 jaar oud, Molenbeek
 
 

"Ik leer mijn buren beter kennen, ik deel eten en maak een praatje met ze”.
31 jaar oud, Molenbeek

 
"Ik heb een van mijn buren beter leren kennen dankzij het netwerk”.

64 jaar oud, Elsene
 

"Ja, ik ken mijn buren en ik ga vaak bij hen kijken en bied aan om te helpen”.
49 jaar oud, Molenbeek

 
"Ja, ik heb contact met mijn buren, ik koop brood of ik doe boodschappen of ik vraag 

om nieuws."
41 jaar oud, Molenbeek

 
"Ik voel me goed bij mijn buren, we delen dingen, kleine gerechten, soep..."

58 jaar oud, Brussel-Stad
 

"Ik ben blij om er deel van uit te maken [BPPQ]. Ik hoor bij een groep, ook al doe ik 
niet veel mee."

78 jaar oud, Elsene
 

"Ja, want uiteindelijk heb ik geluk”.
68 jaar oud, Elsene

 
"Dankzij jullie is er onderlinge hulp in de buurt, jullie brengen meer naar de 

ouderen”.
47 jaar oud, Molenbeek



"Ik zorg af en toe voor iemand in het tehuis, ik bezoek ze, ik breng ze soep, ik breng 
tijd met ze door. Het netwerk heeft mijn kracht om te handelen rondom mij vergroot.

31 jaar oud, Molenbeek
 

"Ik denk dat de buurt kan worden beïnvloed door de individuele steun van elke 
vrijwilliger in het netwerk.

73 jaar oud, Jette
 

"Ik ben actief in de buurt, ik heb er plezier in om goed te doen in mijn omgeving.
43 jaar oud, Molenbeek

 
"Ik ben meer geïnteresseerd in het leven van de buurt".

41 jaar oud, Molenbeek
 

Conclusie

Door contacten en relaties tussen buurtbewoners (jong en oud) te vergemakkelijken
heeft het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier een positieve invloed op het mentale,
fysieke welzijn, op de manier waarop de deelnemers naar de wereld kijken, en op
hun betrokkenheid bij de buurt en de wereld van hun buren.

BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartier draagt bij tot een betere manier van
samenleven in de stad, door de sociale cohesie in de buurten te stimuleren en te
versterken. Het netwerk speelt een preventieve en curatieve rol in de gezondheid
van de deelnemers.

Buurtbewoners actief betrekken maakt het ook mogelijk om mensen te bereiken
die buiten de radar vallen of normaal moeilijk te bereiken zijn.

Impactstudie Samen Toujours

De resultaten in dit syntheserapport hebben enkel betrekking op de deelnemers van
burenhulpnetwerk Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier. 

De volledige impactstudie werd ook uitgevoerd bij de deelnemers van het
hulpnetwerk Bras dessus bras dessous. Het volledige rapport en de kerncijfers voor
beide netwerken zijn terug te vinden op www.samentoujours.be of via
www.buurtpensioen.be/impactevaluatie.  



T. 0484 48 38 33

info@buurtpensioen.be 

www.buurtpensioen.be 
www.pensonsquartier.be

Facebook: BuurtPensioen - PensonsQuartier

Instagram: @buurtpensioenpensionsquartier

Contact

Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier vzw
Lakensestraat 76, bus 3 
1000 Brussel 


