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De acties9

Allo Allo – Telefoondienst

Gemeente: Harelbeke

Start- en (eventueel) einddatum: 2008

Doelgroep: alle vereenzaamde senioren 

Omschrijving actie:
Op vooraf afgesproken tijdstippen (wekelijks of om de veertien dagen) worden de deelnemende ouderen, 
vanuit het Lokaal Dienstencentrum, opgebeld door een vrijwilliger voor een (informele) babbel. De hoofd-
doelstelling is het aanbieden van sociaal contact. Van het gesprek wordt een korte schri� elijke neerslag 
doorgemaild naar de professioneel verantwoordelijke. Hij/zij speelt indien nodig op bepaalde vragen en/of 
situaties in. 
2 keer per jaar komen de vrijwilligers en de ouderen samen tijdens een ontmoetingsnamiddag.
Deze dienstverlening is gratis.

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de individuele resultaten
Het kwetsbaarheidsonderzoek bekijkt vier componenten van kwetsbaarheid: de omgeving, de � sieke, de 
psychische en de sociale kwetsbaarheid. Meer nog, naast het bekijken van de sterkte van het sociaal net-
werk van de ouderen, peilt de vragenlijst speci� ek naar de mate van eenzaamheid bij ouderen. Zodoende 
kunnen de ouderen met een verhoogd risico op vereenzaming, dankzij de detectie� nctie van het onder-
zoek, persoonlijk aangesproken worden. De persoonlijke aanpak verhoogt de kans op deelname door de 
oudere. 

Contactgegevens voor meer info: 
Pedro Meerschman – projectmedewerker lokale dienstencentra
E Pedro.meerschman@zbharelbeke.be
T 056 73 51 80 
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Babbel(b)uur

Gemeente: Harelbeke

Start- en (eventueel) einddatum: 20 juli 2018 – heden 

Doelgroep: alle inwoners van Harelbeke 

Omschrijving actie: 
De lokale dienstencentra van Harelbeke trekken, tussen september en april, de buurt in met de ‘Babbel(b)
uur’-mobiel. Zo willen we de bevolking van Harelbeke bereiken en samenbrengen. 

Op geregelde basis worden sterk geëngageerde vrijwilligers en professionals op pad gestuurd, die buurt-
bewoners verenigen op de stoep voor een babbel en zo sociaal contact stimuleren bij een kop ko�  e, een 
tas soep of gebak. 

Door met de buurtbewoners in gesprek te gaan en de buurt te leren kennen, worden de wensen en de no-
den van de buurt blootgelegd. Zorgbedrijf Harelbeke biedt waar mogelijk een passend antwoord.

Onze vrijwilligers worden per buurt aangesteld om echte buurtambassadeurs te worden die de ‘ogen en de 
oren’ van de wijk zijn. Ze vangen signalen op van mensen die met vragen zitten over hun thuis- en woonsi-
tuatie. Een professionele hulpverlener kan, indien gewenst, een bezoek aan huis brengen. 

Daarnaast willen wij ook de (informele) burenhulp een duwtje in de rug geven. Wij willen de ‘ouderwetse’ 
hulp van buren aan buren stimuleren en, waar nodig, helpen organiseren. 

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de globale analyse – wijkniveau
Het kwetsbaarheidsinstrument maakt duidelijk waarop we moeten inzetten door het screenen van de wijk. 
Zo komen we te weten op welke component de senioren uit de wijk zwakker scoren en kunnen we hierop 
inspelen. De thuiszorgcoördinator komt vervolgens langs op het babbel(b)uur moment om gerichte oplos-
singen voor te stellen waar nodig. 

Contactgegevens voor meer info: 
Jolien Vercruysse – Buurtzorgregisseur
E Jolien.vercruysse@zbharelbeke.be
T 056 73 52 64

Aanpassen vragenlijst voor huisbezoeken

Gemeente: Zedelgem

Start- en (eventueel) einddatum: Najaar 2019

Doelgroep: alle 80-jarigen van het grondgebied

Omschrijving actie:
De maatschappelijk werker van de dienstencentra gaat momenteel proactief op huisbezoek bij alle 80-ja-
rigen. Tijdens deze huisbezoeken wordt vooral aandacht besteed aan de premies, toelagen en het aanbod 
van dienstverlening. 

We willen echter de aandacht meer vestigen op detectie van vereenzaming door onder andere de noden 
van de 80-jarigen in kaart te brengen en inzicht te krijgen in hun sociaal netwerk en de mate waarin ze 
een beroep doen op professionele hulpverlening.
Hiertoe zal de bestaande vragenlijst voor de huisbezoeken aangepast worden, waardoor hulpvragen en 
vereenzaming beter gedetecteerd kunnen worden. 
We willen tijdens het huisbezoek peilen naar de nood aan bijkomend sociaal contact en willen tegelijker-
tijd volgende nieuwe dienstverlening kenbaar maken: 

 bezoek door een vrijwilliger (zie afzonderlijke � che)

 uitwerken van een telefoonster (zie afzonderlijke � che)

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Ja: de globale analyse
Deze actie komt voort uit het kwetsbaarheidsonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat heel wat responden-
ten de lokale thuiszorgdiensten niet kennen. Daarnaast zien we dat er in Loppem heel wat 75-plussers zeer 
kwetsbaar scoren op de sociale component. Heel wat respondenten geven aan onvoldoende mensen te 
kennen waarop ze volledig kunnen vertrouwen. Ook uit de cijfers die peilen naar vereenzaming kwam naar 
voor dat heel wat ouderen regelmatig een leegte rond zich voelen.
Uit de globale analyse van het kwetsbaarheidsonderzoek kwamen signalen naar boven die aangeven dat 
het zinvol is om blijvend te peilen naar de kennis van het aanbod van dienstverlening bij de ouderen en te 
screenen op vereenzaming. Door het aanpassen van de reeds bestaande vragenlijst in � nctie van de huis-
bezoeken kan hieraan tegemoet gekomen worden. 

Contactgegevens voor meer info:
E elke.vancaillie@zedelgem.be of anja.bardyn@zedelgem.be 

T 050 25 22 40 (Elke) of 050 25 07 71 (Anja)
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als mantelzorgers. Zo wordt de zorg voor een partner vaak als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl de zorg-
dragende partner wel degelijk gecon� onteerd kan worden met de grenzen van de eigen draagkracht. (zie 
deel 1: 5.2 Mantelzorg, p. 88) 

Contactgegevens voor meer info: https://www.kortrijk.be/wijkteams

Beleid mantelzorg

Gemeente: Kortrijk

Start- en (eventueel) einddatum: 2018 – 2019

Doelgroep: mantelzorgers

Omschrijving actie:
Uitwerken van een visie op ondersteuning van mantelzorgers binnen de mogelijkheden van de wijkteams. 
Uitwerken van een actieplan 2018 – 2020.

Op de SOFA met mantelzorgers!
‘MANTELZORGPLAN Wijkteams Kortrijk’ zoekt naar prioriteiten in de zorg voor zorgbehoevenden én de 
draagkracht van mantelzorgers. Belangrijk is dat hierbij gezocht wordt naar een goede balans tussen bei-
de. Het plan ondersteunt de mantelzorger, deelt informatie en stimuleert verbinding tussen de mantelzor-
ger en hun zorgbehoevende én initiatieven of organisaties ter ondersteuning van mantelzorgers. 
Voor 2018-2020 worden volgende thema’s prioritair uitgewerkt: 

1. Het uitzuiveren van de rol van het wijkcentrum in het ondersteunen van mantelzorgers & bekendma-
king 

2. Verbinding zoeken met bestaande mantelzorginitiatieven
3. Verhogen van de draagkracht mantelzorgers
4. (ontwikkelen) toolkit – werkmethode binnen wijkteams gericht op:

 Netwerk in kaart brengen

 Meten van overbelasting

 Samenwerking in de zorg voor

 Dialoog met mantelzorgers
5. Interne vorming: op de SOFA met mantelzorgers // mantelzorger centraal zetten tijdens interventie

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de globale analyse
Voor het uitrollen van deze actie zijn de individuele resultaten van het kwetsbaarheidsonderzoek niet on-
middellijk inzetbaar. Wel leert de globale analyse (de analyse van alle 80-plussers uit de gemeente, en nu 
ook de analyse van alle reeds bevraagde 80-plussers) dat mantelzorgers zichzelf vaak niet identi� ceren 
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Buurtgerichte boodschappendienst

Gemeente: Kortrijk | aandachtsbuurt: De Bildings

Start- en (eventueel) einddatum: 2018

Doelgroep: oudere of kwetsbare buurtbewoners

Omschrijving actie:
Kan je nog voldoende uit de voeten, maar heb je voor grotere boodschappen geen vervoer? Dan kan de 
boodschappendienst een oplossing bieden. Voor €1 haalt het vervoersbusje max. 8 personen op aan de 
ingang van De Bildings. Onze chau� eur voert je naar Colruyt / Lidl / Aldi (volgens de vraag op de bus). Je 
winkelt zelfstandig. Na het winkelen zet onze chau� eur je met de boodschappen terug af aan de voordeur.
Dit gaat tweewekelijks door op maandag van 9u30 tot 12u. Je reserveert best je plekje vooraf, want volzet 
is volzet.

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Ja: de globale analyse alsook de individuele resultaten 
Het kwetsbaarheidsonderzoek gaf aan dat vele ouderen in de buurt moeilijkheden ondervinden om bood-
schappen te doen. Uit de individuele resultaten kunnen die ouderen alvast ge� lterd worden voor wie dit 
aanbod geschikt kan zijn. 
Een tendens die sinds de jaren ’90 merkbaar is, is het verdwijnen van superettes en kleinere bedienings-
winkels. We zien een verschuiving naar de rand waar, door schaalvergroting, de grotere warenhuizen zich 
vestigen. Dit brengt nieuwe winkelgewoontes met zich mee maar veronderstelt ook een andere mobiliteit: 
te voet naar de winkel gaan wordt minder evident. Nochtans is de aanbevolen afstand tussen de woning 
en voorzieningen 750 meter en voor ouderen zelfs 400 meter.
Merken we ook op dat de resultaten uit voorliggend onderzoek aanwijzingen geven dat aan de boodschap-
pendienst idealiter een sociaal aspect gekoppeld wordt (zie Deel 1: 5.1 Boodschappen doen, p.81). 

Contactgegevens voor meer info: https://www.kortrijk.be/wijkteams

Buren voor buren

Gemeente: Kortrijk - wijkgericht

Start- en (eventueel) einddatum: Geen speci� eke datum

Doelgroep: alle 75-plussers

Omschrijving actie:
Huisbezoeken bij jarigen volgens gekozen lee� ijd: 75-, 80-, of 85-jarigen. De keuze hangt af van de be-
volkingssamenstelling van de wijk. Doel is om onze werking voor te stellen maar ook info te geven over 
thuiszorg en tegemoetkomingen. Dit gebeurt door vrijwilligers. De jarigen krijgen kort voor het bezoek een 
brief met de aankondiging van dit bezoek. De vrijwilliger neemt ook een � che mee om enkele belangrijke 
zaken te noteren. Hierop kunnen ook zaken vermeld worden die belangrijk zijn om door te geven aan de 
verantwoordelijke van het wijkcentrum.
Daarnaast worden ook ontmoetingsnamiddagen georganiseerd voor 75-plussers. Hierbij krijgen mensen 
een kopje ko�  e en een stuk gebak aangeboden en wordt er ook een activiteit aan gekoppeld. Dit kan be-
staan uit een voordracht, een spel, … .

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Nee: aangezien deze actie zich richt naar alle personen die een bepaalde lee� ijd bereiken in een 
 bepaald jaar, kan dit minder aanbevolen worden voor het uitrollen van het onderzoek. 
Je kan de acties van buren voor buren wel gebruiken na het kwetsbaarheidsonderzoek. Vooral in gebieden 
waar er nog niet veel ouderen worden bereikt, en in het bijzonder die gebieden met een groot aantal oude-
ren die sterk kwetsbaar scoren. 
Een pop-up ontmoetingsnamiddag op verplaatsing, nabij de eerder onbekende wijk, kan ook een optie 
zijn. 

Contactgegevens voor meer info: https://www.kortrijk.be/wijkteams
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Huisbezoeken bij 80-jarigen

Gemeente: Harelbeke - Hulste

Start- en (eventueel) einddatum: 2015 – geen einddatum voorzien

Doelgroep: alle personen, wonend in Hulste, die in het betre� ende jaar 80 worden 

Omschrijving actie: 
Vrijwilligers bezoeken jaarlijks thuis alle inwoners van Hulste die dat jaar 80 jaar worden. Aan de hand 
van een huisbezoek, een informele babbel en een heel beknopte vragenlijst wordt bevraagd of de mensen 
voldoende thuiszorg hebben, of ze met bepaalde (thuiszorg)problemen kampen, en wordt het dorpshuis 
De Rijstpekker met al zijn activiteiten en dienstverlening bekend gemaakt. Zo nodig wordt doorverwezen 
naar een van onze professionele thuiszorgcoördinatoren die op hun beurt eens langs kunnen gaan.

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Nee: aangezien deze actie zich richt naar alle personen die een bepaalde lee� ijd bereiken in een be-
paald jaar, kan dit minder aanbevolen worden voor het uitrollen van het kwetsbaarheidsonderzoek zelf, 
die een grotere doelgroep beoogt. 

Contactgegevens voor meer info: 
Pedro Meerschman – projectmedewerker lokale dienstencentra
E Pedro.meerschman@zbharelbeke.be
T 056 73 51 80 

De Voiture

Gemeente: Kortrijk

Start- en (eventueel) einddatum: Geen speci� eke datum 

Doelgroep: Deze actie is buurtgericht. Alle lee� ijden, achtergronden samen krijgen is het doel.

Omschrijving actie:
De Voiture is een wijkcentrum op wielen. Met een kleine bar trekken we de wijk in en proberen we mensen 
tot bij de Voiture te krijgen. Dit kan aangekondigd zijn door � yers maar dit kan ook onaangekondigd zijn. 
In dit laatste geval gaan we van deur tot deur om de mensen naar buiten te krijgen.
Met deze actie willen we de buurt met elkaar in contact brengen. Oud, jong, alle culturen,… er wordt geen 
onderscheid gemaakt. 
Aan de hand van de verhalen komen soms noden naar boven. Deze kunnen dan gelinkt worden aan behulp-
zame buren.

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Ja: de globale analyse – resultaten op wijkniveau
Indien je een actie naar ouderen wenst te organiseren, kan het kwetsbaarheidsonderzoek een zicht geven 
welke buurten de grootste nood hebben en prioritair aangepakt kunnen worden.

Contactgegevens voor meer info:
https://www.kortrijk.be/nieuws/evenementenwagen-voiture-gaat-de-boer-op
https://www.hln.be/in-de-buurt/kortrijk/feestmobiel-voiture-brengt-mensen-samen~a1e9fecf/
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Het is dan ook de taak van het dienstencentrum om voldoende verbondenheid te houden met de vrijwil-
ligers. We willen een aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers wanneer ze zich geen raad weten in bepaalde 
situaties. We willen voldoende opvolging en ondersteuning bieden waar nodig. Dit was in het verleden 
niet haalbaar gebleken, waardoor het initiatief van de huisbezoeken werd stopgezet. Met de komst van de 
coördinator buurtgerichte zorg hopen we hierop een voldoende antwoord te kunnen bieden. 

Opzetten huisbezoek met vrijwilligers
Fase 1: Bepaling en zicht op de doelgroep

Fase 2: Opzetten van een netwerk vrijwilligers
Ideaalbeeld is vrijwilligers werven die woonachtig zijn per opgedeelde buurt binnen de buurten van 
buurtgerichte zorg. Dit zijn de sleutel� guren die hun buurt kennen en de mensen die er wonen. 
Hoe gaan we vrijwilligers rekruteren? 

 Aanspreken vrijwilligersequipe uit het verleden

 Persoonlijk aanspreken en reclame maken binnen diensten van de organisatie

 Reclame maken per buurt

 Via stadsmagazine

 Via sociale media 

 Via bewonersplatformen

 Infosessies buurtgerichte zorg
Vorming organiseren voor de vrijwilligers: 

 Doelgroep toelichten

 Doel van de huisbezoeken benadrukken

 Voldoende info geven over zaken waar je als vrijwilliger alert voor moet zijn

Fase 3: Start van de eerste huisbezoeken
Op basis van het aantal vrijwilligers en aantal inwoners per buurt schema opstellen met de te bezoeken 
inwoners. 
Regio’s per buurt onderverdelen per vrijwilligers. 

Fase 4: Blijvende ondersteuning en opvolging vanuit het dienstencentrum De Zonnebloem 
- Per kwartaal samenkomst met de groep vrijwilligers. 

1. Stand van zaken bespreken 
2. Signalen opvangen over wat er moeilijk verloopt 
3. Vorming aanbieden n.a.v. de signalen van vorige bijeenkomst 

- Continue bereikbaarheid van de coördinator buurtgerichte zorg

Huisbezoeken bij alleenstaande 75-plussers om sociaal 
 isolement op te sporen

Gemeente: Veurne

Start- en eventueel einddatum: september 2019

Doelgroep: alleenstaande 75-plussers
We focusten initieel op de alleenstaande inwoners van Veurne. Op basis van gegevens24 over de lee� ijds-
verdeling van de bevolking in Veurne en na overleg met de seniorenadviesraad, besloten we ons te richten 
tot de alleenstaande 75-plussers. 

Omschrijving actie: 
Vanuit het dienstencentrum De Zonnebloem willen we op een proactieve manier inwoners die mogelijks in 
een sociaal isolement verkeren opsporen. 
We verkiezen als dienstencentrum om te anticiperen op mogelijks geïsoleerde inwoners en niet om een 
a� achtende houding aan te nemen tot we signalen opvangen dat een huisbezoek noodzakelijk is.
Hierbij willen we in de eerste plaats inzetten om sociaal isolement (=eenzaamheid) tegen te gaan. Met de 
start van de coördinator buurgerichte zorg merkten we bij de eerste huisbezoeken dat de vraag naar meer 
sociaal contact aanwezig is. We kregen de opmerking vanuit de huidige vrijwilligersequipe in De Zonne-
bloem dat de nood om huisbezoeken te installeren aanwezig is. 
De huisbezoeken installeren zijn een eerste stap om de inwoners hun sociale contacten te versterken, 
maar zijn eveneens de brug tussen de inwoner en het dienstencentrum De Zonnebloem en/of antennepun-
ten/buurtsalons. De stap naar de Zonnebloem is vaak een drempel die men moet overwinnen. Het is de 
taak van het dienstencentrum om deze doelgroep op te sporen, via deze weg kunnen we de inwoners moti-
veren om aansluiting te vinden bij het dienstencentrum. 
Daarnaast zijn de huisbezoeken de brug met de coördinator buurtgerichte zorg. Dit voor situaties waar er 
extra ondersteuning moet worden voorzien. De vrijwilligers nemen hier dan een signaal� nctie op zoals 
omschreven in het woonzorgdecreet. Vanuit deze visie kunnen we dan ook inzetten om zorg op maat te 
installeren bij inwoners. Een huisbezoek kan eveneens uitsluiten of er nood is aan sociaal contact of ande-
re vorm van hulpverlening. 
Het spreekt voor zich dat er vanuit De Zonnebloem voldoende vorming en intervisie wordt voorzien om de 
vrijwilligers de nodige draagkracht te bieden. 

24  Verkregen van het Steunpunt Data&Analyse van de provincie West-Vlaanderen.
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Huisbezoeken aan zeer kwetsbare inwoners 

Gemeente: Zedelgem – deelgemeente Loppem

Start- en (eventueel) einddatum: najaar 2019

Doelgroep: alle 75-plussers die globaal zeer kwetsbaar uit het onderzoek komen

Omschrijving actie:
Door een huisbezoek te brengen willen we dieper ingaan op de kwetsbaarheid: 
Wat is de oorzaak? Waar kan onze dienstverlening tegemoet komen? Waar zijn er nog hiaten in de aan-
geboden dienstverlening of het lokaal aanbod? Welke andere zorgactoren komen bij hen aan huis en hoe 
kunnen we samen werken ? 
Deze signalen kunnen doorgegeven worden aan de maatschappelijk werker van het dienstencentrum en 
kunnen de aanleiding zijn tot het organiseren van gerichte activiteiten of buurtzorg. 

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de individuele resultaten
Dankzij het kwetsbaarheidsonderzoek hebben we deze zeer kwetsbare inwoners kunnen detecteren. Op 
deze manier kunnen we gericht actie gaan ondernemen. 
Let op: het kwetsbaarheidsonderzoek maakt een momentopname. Het speci� eke karakter van de doel-
groep maakt dat de resultaten op individueel niveau eerder vluchtig van aard zijn. Wie op vandaag mild 
kwetsbaar scoort kan binnen enkele maanden zeer kwetsbaar scoren. Blijf de doelgroep van nabij opvol-
gen en zet ook in op preventie. Meerdere conclusies uit voorliggende analyse benadrukken het belang van 
preventie in een ouderenbeleid. 
Ook kunnen tijdens het kwetsbaarheidsonderzoek problemen opduiken die een dringende aanpak vragen. 
Zorg bij aanvang van het onderzoek alvast voor voldoende inzet van middelen en personeel om snel op 
deze problemen te kunnen inspelen. En communiceer desgevallend goed naar de betrokken oudere waar-
om een speci� eke nood niet onmiddellijk ingewilligd kan worden. 

Contactgegevens voor meer info:
E elke.vancaillie@zedelgem.be of anja.bardyn@zedelgem.be
T 050 25 22 40 (Elke) of 050 25 07 71 (Anja)

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Ja: de individuele resultaten
Het kwetsbaarheidsonderzoek is initieel ontworpen om te dienen als detectie-instrument. Eén van de on-
derzochte componenten van kwetsbaarheid is de sociale component, waarbij naast het bekijken van het 
sociaal netwerk van de ouderen, ook gepeild wordt naar de mate van eenzaamheid. Zodoende kunnen de 
ouderen met een verhoogd risico op vereenzaming, dankzij de detectie� nctie van het onderzoek, gericht 
opgespoord worden en als insteek dienen voor fase 1 ‘bepaling en zicht op de doelgroep’. 
Kanttekening is wel dat de resultaten van het kwetsbaarheidsonderzoek een ‘momentopname’ zijn en dat 
de resultaten, op het niveau van de individuen, al vrij vlug achterhaald kunnen zijn. Snel aan de slag gaan, 
is dan ook de boodschap. 

Contactgegevens voor meer info:
Dienstencentrum De Zonnebloem
Zuidstraat 67 
8630 Veurne
E Bjorn.pollentier@veurne.be 
T 058 31 57 78
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Onderzoek i.f.v. de oprichting van een nieuw dienstencentrum

Gemeente: Zedelgem – deelgemeente Veldegem

Start- en eventueel einddatum: najaar 2020

Doelgroep: alle 75-plussers van Veldegem

Omschrijving actie:
In de deelgemeente Veldegem komt er een nieuw dienstencentrum. Door het uitvoeren van een kwetsbaar-
heidsonderzoek kunnen we beter de noden van de deelgemeente in kaart brengen en de dienstverlening 
hierop aanpassen. Bv. door een vraaggestuurd aanbod te doen vanuit het dienstencentrum van de deelge-
meente.

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Ja: de globale analyse - wijkniveau 
Na het ontvangen van de resultaten van het kwetsbaarheidsonderzoek kunnen we zien waar de noden van 
de deelgemeente liggen. Hier wordt dus eerder gebruik gemaakt van de globale analyse, eerder dan van de 
individuele resultaten. 

Contactgegevens voor meer info:
E elke.vancaillie@zedelgem.be of anja.bardyn@zedelgem.be
T 050 25 22 40 (Elke) of 050 25 07 71 (Anja)

Ka�  eplezier ip ‘t plankier

Gemeente: Harelbeke - Hulste

Start- en (eventueel) einddatum: 2016 – heden

Doelgroep: alle inwoners van Hulste met speci� eke aandacht voor ouderen en kansengroepen

Omschrijving actie: 
Om de 14 dagen van mei t.e.m. september rijden we met onze ko�  ebak� ets (en tafels, stoelen en tenten) 
uit om gratis ko�  e aan te bieden op de hoek van de straat, plein, wijk. Dit met een equipe van 7 vrij-
willigers/tevens inwoners van Hulste. Vooraf wordt dit ko�  emoment bekendgemaakt door te gaan � yeren 
in de buurt. Op die manier nodigen we buren uit om terug buiten te komen, op de stoep voor ontmoe-
ting en een babbel met mekaar. Sociaal contact is hier de prioriteit. Van daaruit geven we info over het 
Dorpshuis De Rijstpekker, zingen we een liedje samen met onze vrijwilligers en accordeonist, en vangen 
we (thuiszorg-) vragen op van inwoners. Desgewenst verwijzen we door naar professionelen of gaan we 
zelf op huisbezoek bij vragen. Op termijn wensen wij ook de burenhulp te stimuleren en mee te helpen 
ondersteunen waar nodig.

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de globale analyse - wijkniveau 
Met de resultaten uit het kwetsbaarheidsinstrument hebben we een beter zicht op het kwetsbaarheidspro-
� el van de 80-plussers wonend in de wijk en kunnen we gerichter informatie geven tijdens de ko�  emo-
menten op de stoep. 

Contactgegevens voor meer info: 
Pedro Meerschman – projectmedewerker lokale dienstencentra
E Pedro.meerschman@zbharelbeke.be
T 056 73 51 80 
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Ontmoetingsnamiddag voor 75-plussers

Gemeente: Moorslede

Start- en (eventueel) einddatum: Gestart met eerste bijeenkomst in juni 2017. De laatste bijeenkomst is 
voorzien in het voorjaar 2020.
Daarna volgt een evaluatie om te zien waar we met deze actie naartoe willen na 2020: herhalen, andere 
vorm, …

Doelgroep: alle 75-plussers van de gemeente

Omschrijving actie: 
Er werden per namiddag een 150- à 200-tal 75-plussers uitgenodigd (gemeente werd in zones opgedeeld) 
en vervoer van en naar huis werd aangeboden. 
Tijdens de namiddag zelf bestond het programma uit 3 delen:
Het lokaal bestuur en het dienstencentrum stellen hun speci� eke activiteiten en acties voor gericht op 
deze doelgroep. Zo werd bijvoorbeeld de sociale plattegrond (lijst met alle verenigingen, thuiszorgacto-
ren,… actief in de gemeente) voorgesteld.
Er is een samenwerking met de Heemkundige Kring van de gemeente. Zij maken een tentoonstelling van 
de uitgenodigde straten (foto’s van vroeger) die na de activiteit nog ongeveer een maand blij�  staan en 
projecteren ook een � lm van vroeger over de desbetre� ende straten.
Als laatste is er gezellig samenzijn met ko�  e en taart.

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de globale analyse
Deze actie is ontstaan volgend op de resultaten uit het kwetsbaarheidsonderzoek. Sociaal isolement kwam 
hieruit sterk naar voren en vanuit die optiek kwam er vanuit de seniorenadviesraad het idee om deze na-
middagen te organiseren.

Contactgegevens voor meer info: 
Jens Pattyn 
Marktplaats 18a 
8890 Moorslede
T 051 57 60 75
E welzijn@moorslede.be

Ontmoetingsnamiddag voor 80-plussers

Gemeente: Harelbeke - Hulste

Start- en (eventueel) einddatum: november 2015 – heden

Doelgroep: de 80-plussers uit Hulste

Omschrijving actie: 
80-plussers hebben door hun lee� ijd een slinkend sociaal netwerk. Door diverse problemen lopen zij ook 
een hoger risico om in een thuisgebonden situatie terecht te komen. Mensen samenbrengen is één van de 
middelen om de sociale cohesie te versterken. Daarom wordt er maandelijks een ontmoetingsnamiddag 
georganiseerd voor de 80-plussers van Hulste. De nadruk ligt op ontmoeting en het gezellig samenzijn. 
Maandelijks wordt er voor een bepaalde activiteit gekozen: het samen bekijken van een � lm, een muziek-
namiddag, zitdansen, enzovoort. 

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de individuele resultaten 
Het kwetsbaarheidsinstrument screent op 4 domeinen van kwetsbaarheid: de � sieke, de sociale, psychi-
sche en omgevingscomponent. Aangezien het een detectie-instrument is, kunnen na a� oop van het onder-
zoek, de meest kwetsbare ouderen op sociaal vlak persoonlijk aangesproken worden om deel te nemen 
aan de ontmoetingsdag. Bovendien kunnen eventuele drempels om deel te nemen (bv. vervoersproble-
men) concreet aangepakt worden. 

Contactgegevens voor meer info:
Zorgbedrijf Harelbeke - Dorpshuis De Rijstpekker
Kasteelstraat 13
8531 Hulste
E derijstpekker@zbharelbeke.be
T 056 73 52 70
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worden en nieuwe sociale contacten maken. Dit gee�  hen vaak het nodige duwtje om concreet actie te 
durven ondernemen (zoals bijvoorbeeld de verhuis naar een assistentiewoning). Heel wat van de deelne-
mers zijn na a� oop van het project vragende partij om de bijeenkomsten verder te zetten. 

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie?
Ja: de individuele resultaten
Op basis van de resultaten van het kwetsbaarheidsonderzoek krijgen de gemeenten een zicht op de meest 
kwetsbare 80-plussers in de thuissituatie. Uit deze lijst worden de ouderen geput om een groep samen te 
stellen voor Ouder worden in je buurt. 
Zowel in Menen als in Harelbeke werden zowel de zeer kwetsbare als de mild kwetsbare ouderen aange-
sproken. Bovendien is het vanuit het kwetsbaarheidsonderzoek ook mogelijk om gerichte bezoeken aan 
huis te organiseren. Vooral via die piste is het gelukt om een groep ouderen samen te stellen voor het uit-
rollen van Ouder worden in je buurt. 
Acties gericht op het aanpakken van kwetsbaarheid hoeven niet per de� nitie te liggen in het domein waar-
op het individu het meest kwetsbaar is. Men kan er ook voor opteren om het individu op een ander domein 
te versterken, zelfs een domein waarop het individu niet kwetsbaar scoort, om zo de kwetsbaarheid aan te 
pakken of te verhinderen. 
Het pakket Ouder worden in je buurt is bij uitstek een methode die aantoont hoe complex kwetsbaarheid 
is door de verwevenheid van de verschillende domeinen. En net daar kan ook de uitdaging gevonden wor-
den om acties te ontwikkelen die domeinoverschrijdend de kwetsbaarheid aanpakken.

Contactgegevens voor meer info:
Dorpshuis De Rijstpekker
E derijstpekker@zbharelbeke.be
T 056 73 52 70

De Bosscher Anne-Mie
E Annemie.debosscher@menen.be
T 0479 93 41 79

Ouder worden in je buurt

Gemeente: Menen en Harelbeke

Start- en (eventueel) einddatum: 
Harelbeke:

 Hulste : mei – juni 2016
Menen: 

 Wijk De Barakken (najaar 2017 – voorjaar 2018)

 Wijk De Nieuwe Tuinwijk (najaar 2018 – voorjaar 2019)

 Wijk Paradijs (najaar 2019 – voorjaar 2020)

Doelgroep:
Zowel in Hulste als in Menen lag de focus op de 80-plussers. Deze keuze was deels ook pragmatisch, in 
� nctie van de haalbaarheid, de beschikbare middelen en personeelsinzet. In Menen werd de groep aange-
vuld met jongere ouderen om zo een mix van lee� ijden te bekomen. Concreet betrof het vaak de vrijwilli-
gers die meewerkten aan het kwetsbaarheidsonderzoek. 
De verdere acties, volgend uit het pakket Ouder worden in je buurt, kunnen wel gericht zijn op alle buurt-
bewoners. Dit is ook het geval in Menen. Daar stellen ze echter vast dat de acties voornamelijk toch de 
ouderen bereiken, en in mindere mate de jongere bevolking. Wel trekken de acties ondertussen ook oude-
ren aan die zelf niet deelnamen aan het pakket Ouder worden in je buurt.

Omschrijving actie:
Het pakket Ouder worden in je buurt hee�  enerzijds als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stem-
men: de (kwetsbare) ouderen leren het aanbod aan diensten, activiteiten uit de buurt kennen en de aan-
bieders vernemen welke wensen en noden leven onder de ouderen. Anderzijds beoogt het pakket ook een 
langer termijne� ect: een betere communicatie tussen de ouderen, de mantelzorgers en de professionele 
hulpverleners tot stand brengen én het versterken van het sociaal netwerk van de oudere zelf. 
Tijdens zes bijeenkomsten, waaronder 1 excursie, bespreken de 80-plussers diverse thema’s: moeilijkhe-
den en knelpunten dat het ouder worden met zich meebrengt, het zorgaanbod, de wensen en behoe� en 
van de ouderen, … . 
Na de 6 sessies met de ouderen worden alle lokale aanbodverstrekkers uitgenodigd om samen te brain-
stormen over de punten die uit de sessies naar voren komen. 
De acties volgend op het pakket Ouder worden in je buurt zijn van tweeërlei aard, namelijk acties inzake 
beleidsaspecten en acties gericht op het organiseren van maandelijkse activiteiten in de buurt zelf. Voor 
de 80-plussers zelf betekent dit dat ze bestaande initiatieven leren kennen, er desgewenst naar toe geleid 
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Woningaanpassingen – bekendmaking aanbod

Gemeente: Zedelgem en Loppem

Start- en (eventueel) einddatum: najaar 2019

Doelgroep: 
 alle inwoners van Zedelgem

 de respondenten uit Loppem die op de vragenlijst van het kwetsbaarheidsonderzoek aangaven enkel 
een lavabo te hebben in hun woning

Omschrijving actie:
Zedelgem: een betere bekendmaking rond het aanbod voor woningaanpassing en de mogelijkheid om 
te douchen in de dienstencentra promoten

De meest kwetsbare respondenten op woningcomfort: huisbezoek inplannen

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Ja: de globale analyse en de individuele resultaten
Uit het kwetsbaarheidsonderzoek kwam naar voor dat de woning bij heel wat inwoners van Loppem niet 
goed is uitgerust, in het bijzonder de badkamer. 
Let op : Zorg bij aanvang van het onderzoek alvast voor voldoende inzet van middelen en personeel om 
snel op deze problemen te kunnen inspelen. En communiceer desgevallend goed naar de betrokken oudere 
waarom een speci� eke woningnood niet onmiddellijk ingewilligd kan worden. 

Contactgegevens voor meer info:
E elke.vancaillie@zedelgem.be of anja.bardyn@zedelgem.be
T 050 25 22 40 (Elke) of 050 25 07 71 (Anja)

Telefoonster

Gemeente: Zedelgem

Start- en (eventueel) einddatum: najaar 2019

Doelgroep: alle 80-jarigen van het grondgebied

Omschrijving actie:
Bij de telefoonster kan een vrijwilliger een inwoner op regelmatige basis opbellen voor een gezellige bab-
bel. Bij het niet opnemen van de telefoon zonder vooraf de a� ezigheid door te geven, zal de vrijwilliger 
een contactpersoon inlichten, zodat er kan nagegaan worden of alles wel in orde is. 
Op die manier willen we het sociaal contact stimuleren, eenzaamheid tegengaan en een extra gevoel van 
veiligheid creëren voor de oudere en zijn familie. 

Is het kwetsbaarheidsinstrument aanbevolen voor het uitrollen van deze actie? 
Ja: de individuele resultaten
Als detectie-instrument kan het kwetsbaarheidsonderzoek dienen om de ouderen op te sporen die gebaat 
zijn met dit aanbod. 

Contactgegevens voor meer info:
E elke.vancaillie@zedelgem.be of anja.bardyn@zedelgem.be
T 050 25 22 40 (Elke) of 050 25 07 71 (Anja)
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Bijlage: Het kwetsbaarheidsinstrument CFAI

FYSIEKE COMPONENT

Hee�  uw gezondheidstoestand u beperkt in de volgende activiteiten en zo ja, hoe lang al? (kruis elk item 
aan a.u.b.)

Helemaal niet  3 maand of minder Meer dan 3 maand

Minder inspannende  activiteiten 
(bv. boodschappen dragen)

Een heuvel oplopen 
of enkele trappen lopen

Buigen, tillen of bukken

Een blokje stappen

PSYCHOLOGISCHE COMPONENT

Wanneer u de afgelopen weken in beschouwing neemt, in welke mate bent u het dan eens met volgende 
uitspraken? (kruis elk item aan a.u.b.)

1 = Helemaal niet 3 = Meer dan gewoonlijk
2 = Niet meer dan gewoonlijk 4 = Opvallend meer dan gewoonlijk

1 2 3 4

Ik voel me ongelukkig of depressief.

Ik heb het gevoel dat ik m’n zelfvertrouwen verlies.

Ik heb het gevoel dat ik de problemen niet aan kan.

Ik heb het gevoel dat ik constant onder spanning sta.

Ik heb het gevoel niks meer waard te zijn.

Vermeulen, B. & Declercq A. (2011). Mantelzorg, vanzelfsprekend !? Over zorgervaringen en noden van 
mantelzorgers van kwetsbare ouderen. Leuven, Steunpunt WVG.

Volksgezondheidenzorg.info (2019): https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-le-
vensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie#node-gezonde-levensverwachting-naar-geslacht, 
RIVM: Bilthoven, 9 juli 2019.
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SOCIALE STEUN NETWERK

Stel dat u voor een bepaalde tijd de activiteiten die u gewoonlijk doet in het huishouden niet zou kunnen 
uitvoeren, op wie kan u dan een beroep doen? (kruis telkens aan a.u.b.) 

Niemand

Social Support Netwerk 1

Partner

Zoon

Schoondochter

Social Support Netwerk 2

Dochter

Schoonzoon

Kleinkind

Social Support Netwerk 3

Broer/zus (schoonbroer/schoonzus)

Familie

Buur

Vriend

EMOTIONELE COMPONENT

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (kruis elk item aan a.u.b.) 

1 = Helemaal oneens 4 = Mee eens
2 = Mee oneens 5 = Helemaal mee eens
3 = Noch mee oneens / noch mee eens

1 2 3 4 5

Ik ervaar een leegte om mij heen.

Ik mis mensen om mij heen.

Ik voel mij vaak in de steek gelaten.

SOCIALE COMPONENT

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (kruis elk item aan a.u.b.) 

1 = Helemaal oneens 4 = Mee eens
2 = Mee oneens 5 = Helemaal mee eens
3 = Noch mee oneens / noch mee eens

1 2 3 4 5

Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid 
kan terugvallen.

Ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.

Er zijn voldoende mensen met wie ik mij verbonden voel.
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WONING EN OMGEVING

Welke uitspraken zijn van toepassing op uw woning? (kruis elk item aan a.u.b.)

1 = Helemaal niet van toepassing 4 = Eerder van toepassing 
2 = Eerder niet van toepassing 5 = Helemaal van toepassing
3 = Noch niet van toepassing/noch van toepassing 

1 2 3 4 5

Woning verkeert in slechte staat/is slecht onderhouden.

Woning is weinig geriefelijk.

Woning is moeilijk warm te stoken.

Er is onvoldoende comfort in de woning.

De wijk bevalt niet.
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