
De Buurtkar uit Bornem 

 
1.    Situering van De Buurtkar 
  
2.    De Buurtkar in de praktijk 
  
3.    De buurtmaaltijden 
 
4.    Resultaten a.d.h.v. indicatoren 
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Buurtkar 

Buurtmaaltijden 

Activering 

Germaine2.0 

Babbelbox 

Samentuinen 

2. Sociaal Huis als welzijnsloket met een 
geïntegreerd breed onthaal Situering van de buurtkar 



Buurtwinkels 
verdwijnen 

Vergrijzing van de 
populatie 

Toegankelijkheid naar verswaren 
vermindert – nood aan korte keten 

Meer en meer 
sociaal isolement 

Groeiend aantal werklozen zonder 
directe fit met regulier werk 

Nood aan direct contact 
tussen burger en 

gemeente / sociaal huis 
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Waarom “De Buurtkar”? 

… 
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Outreachend & drempelverlagend 

 

Buurtgerichte zorg: buurtwerking en activering 



De Buurtkar: doelstellingen 

 
 
 
 
 
 

Mobiele buurtwinkel voor iedereen 

Sociale dienstverlening aan huis / in de 
buurt  

Activering en doorstroom IN
D
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A
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De Buurtkar: doelstellingen   

  

 

 Vaste route per week: 

o Maandag: Mariekerke 

o Dinsdag: Branst 

o Woensdag: Hingene, Wintam en Eikevliet 

o Donderdag: Buitenland, Weert en ‘t Hoogste 

o Vrijdag: Bornem – centrum en Tijpel 

 Gemiddeld 45 tot 50 klanten per dag, in hoofdzaak minder mobiele personen 

 Gemiddelde omzet per klant van +/- 13 euro 
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De Buurtkar: doelstellingen 



De Buurtkar: doelstellingen   

 Wat werkt goed:  
o Informatieve vragen en doorverwijzing (gemiddeld 7 per week) 
o boodschappen binnen brengen 
o boodschappen doen voor buren 
o ontmoeting aan de kar 
o signaleren van problematische situaties en doorverwijzing 

 Wat werkt (nog) minder: zorg- en welzijnsvragen aan de buurtkar omwille van privacy redenen 
 

 

 

 Aantal medewerkers sociale tewerkstelling zijn tot nu toe beperkt, maar evolutie naar meerdere  
kan indien uitbreiding takenpakket: 
o Ophalen van goederen 
o Vullen en leegmaken van de buurtkar 
o Verwerking kassa 
o Voorraadbeheer  
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De Buurtkar: doelstellingen 



Bepalen en uitbouw van productenaanbod 

Lokaal geproduceerd met 
maatschappelijke meerwaarde 

Lokaal geproduceerd product 

Basisproduct van lokale 
handelaar 

Basisproduct van leverancier 



Producten en aanbod van lokale handelaars 

Ratanne 
Creation NV 

Amelinckx J. 

Vleminckx 



Stuurgroep met diverse partners 

 Vertegenwoordiging: 
o neutrale voorzitter  
o gebruikers (2 geëngageerde Bornemnaars) 
o  lokale handelaars (2 vertegenwoordigers: Unizo en lokale middenstand) 
o AGB  
o Pegode vzw  
o Sociaal Huis 

 

 Doel: 
o bepalen van de grote lijnen van het project en strategische keuzes 
o bewaken / opvolgen van de resultaten (inhoudelijk en financieel) 
o feedback bij werking en aanbrengen van nieuwe ideeën /suggesties/ … 

 



De Buurtkar = één schakel in  
uitbouw buurtgerichte zorg 

 Warme, gezonde maaltijd in de eigen 
buurt 

 
 Maar ook: 

ontmoeting 
Laagdrempelige activiteit  
vragen sociaal huis en gemeente 
aankoop De Buurtkar 

 
 Vanuit INCLUSIE  samenwerking met 

Pegode vzw, organisatie personen met 
een beperking voor logistieke taken 
verbonden aan maaltijdbedeling 



De Buurtkar = één schakel in  
uitbouw buurtgerichte zorg 



Meerwaarde van de Buurtkar  

De Buurtkar is voor mij een meerwaarde omdat ik mensen 
de beleving van ‘zelf winkelen’ nog kan bezorgen.  
Samen met mijn collega’s proberen we mensen uit 

dezelfde buurt met elkaar in verbinding te brengen aan 
onze buurtkar. 

Johnny – Chauffeur van de Buurtkar 

De Buurtkar geeft mij de mogelijkheid om lokale 
producten te kopen. Het is ook een gemak dat de 
Buurtkar tot aan de deur komt. De chauffeurs zijn 

sympathiek en hulpvaardig;  de wekelijkse babbel doet 
me deugd en ze  brengen de boodschappen binnen! 

  
Marie-Jeanne – Klant van de Buurtkar  



Resultaten adhv indicatoren 

Rendabiliteit: omzet, aantal klanten per dag, winstmarge 
producten, investeringen 
 

Klanten en buurtwerking: vragen, doorverwijzingen, 
ontmoeting, georganiseerde activiteiten en deelnemers 

 

Activering: aantal medewerkers, trajecten, andere 
organisaties en vrijwilligers 

 

Lokale handelaars en verankering: lokale handelaars en 
producten, partnerorganisaties 

 



Sociaal huis Bornem 
Mieke Moerman 

 
03/890 60 70 

mieke.moerman@bornem.be 
 

            contactgegevens   


