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I. INLEIDING 

De vergrijzing van de bevolking is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Volgens de 

VN Population Devision (2019) zal tegen 2050 meer dan een kwart van de Europese bevolking 

65 jaar of ouder zijn (cf. Van Cauwenberg et al., 2022). Het verouderingsproces gaat vaak 

gepaard met een achteruitgang van de gezondheidstoestand en een toename van functionele 

beperkingen, waardoor ook de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt (Ahmed et al., 

2007; Gobbens & van Assen, 2012). Zo kampt ongeveer 60% van de volwassen bevolking in 

Europa met chronische aandoeningen of gezondheidsproblemen (Eurostat, 2018, in Van 

Cauwenberg et al., 2022). Als gevolg van die verhoogde kwetsbaarheid moeten de personen in 

kwestie in staat zijn om met veranderende omstandigheden en zwaktes om te gaan. Het 

vermogen om die uitdagingen het hoofd te bieden berust echter op persoonlijke en externe 

middelen van het individu (Verté, 2017). 

Overheden in landen met een vergrijzende bevolking stappen in het licht daarvan over van een 

beleid van institutionalisering naar een beleid van geïntegreerde gemeenschapszorg, met het 

oog op een ‘ageing in place’-benadering, oftewel ‘thuis ouder worden’ (Vasunilashorn et al., 

2012). Langer thuis blijven wonen vereist evenwel de beschikbaarheid van maatschappelijke 

hulpverlening en zorg aan huis of in de onmiddellijke leefomgeving van de personen 

(Johansson et al., 2008). Verscheidene onderzoekers werpen op dat het zorgaanbod 

moduleerbaar moet zijn in functie van de specifieke eigenschappen of middelen van de 

personen of groep in kwestie, en dat die zorgdiensten in hun directe leefomgeving beschikbaar 

moeten zijn (Goodwin, 2014; Nies, 2014). 

Die leefomgeving bepaalt immers in grote mate de behoefte aan zorg en maatschappelijke 

hulpverlening (Thiam et al., 2021; Van Cauwenberg et al., 2022; Verté, 2017). Uit een recente 

studie blijkt dat mensen die leven op plaatsen waar de beschikbare maatschappelijke en 

materiële middelen beperkt zijn, geconfronteerd worden met tal van uitdagingen wat hun 

toegang tot het zorgnetwerk en maatschappelijke hulpverlening betreft, gezien de complexiteit 

en de diversiteit van de problemen waar zij voor staan (Morin, P. et al., 2017, in Thiam et al., 

2021). De decentralisatie en fragmentatie van het zorgaanbod heeft, net als de beperkte 

integratie van de zorgdiensten, een negatieve invloed op de kwaliteit en toereikendheid ervan 

(Mirzaei et al., 2013; Verté, 2017). 
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Volgens Morin et al. (2017) ligt de oplossing voor die uitdagingen bij de uitwerking van een 

lokaal en geïntegreerd aanbod van zorg en maatschappelijke hulpverlening voor en door de 

gemeenschappen zelf (cf. Thiam et al., 2021). Ook Verté (2017) is van mening dat ‘thuis ouder 

worden’ pas kan als er gezondheidszorg, maatschappelijke hulpverlening en ondersteuning op 

maat beschikbaar is, en dat er structurele aandacht moet uitgaan naar de troeven en uitdagingen 

binnen elke wijk. Om tegemoet te kunnen komen aan de zorgbehoeften van kansarme 

bevolkingsgroepen en om de ongelijke toegang tot zorg het hoofd te kunnen bieden, pleit 

Marmot (2010) in de eerste plaats voor de creatie en uitwerking van gezonde en duurzame 

gemeenschappen. Volgens Marmot is het mogelijk om de gezondheidstoestand en het welzijn 

van personen te bevorderen door meer te focussen op diensten die worden opgezet door de 

gemeenschappen en bevolkingsgroepen zelf, en door die individuen en lokale gemeenschappen 

te responsabiliseren (Marmot, 2010). 

A. Een projectoproep met het oog op een geïntegreerd en buurtgericht hulp- en 

zorgmodel 

Om die uitdagingen in het Brussels Gewest het hoofd te bieden, lanceerde de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in 2017 een projectoproep "Opzetten van een 

geïntegreerd model van gezondheid en bijstand aan personen met het oog op het zelfstandig 

blijven wonen van ouderen te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

De projectoproep was specifiek gericht op een ouder publiek en beoogde het uitwerken en testen 

van een geïntegreerd en buurtgericht hulp- en zorgmodel waarin de behoeften van de 

begunstigden en een territoriale aanpak centraal staan, steunend op de capaciteit van de lokale 

gemeenschap. Het uitgangspunt bestond erin om bij te dragen tot de levenskwaliteit en het 

welzijn van senioren die minder autonoom worden, binnen hun eigen leefomgeving, door hen 

langer thuis te laten wonen in goede omstandigheden. 

In de projectoproep werden de volgende doelstellingen vooropgesteld voor de actoren die 

gefinancierd zouden worden:  

• Algemene, geïntegreerde, vertrouwde en toegankelijke hulp en verzorging bieden op 

buurtniveau, in functie van de behoeften van het doelpubliek. De reorganisatie van het 

aanbod moet samen met en ten gunste van het doelpubliek en de mantelzorgers 

gebeuren. 
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• Een geïntegreerd en buurtgericht hulp- en zorgmodel testen dat de levenskwaliteit en 

het welzijn moet bevorderen van senioren die minder autonoom worden, binnen hun 

eigen leefomgeving, door hen toe te laten langer thuis te blijven wonen.  

• Achterhalen welke factoren het mogelijk kunnen maken om het project uit te rollen in 

het hele Brusselse Gewest en de elementen in kaart brengen die de implementatie van 

het model kunnen bevorderen of afremmen op reglementair, organisatorisch, financieel 

en praktisch vlak. 

Volgend op die projectoproep werden drie proefprojecten opgezet in Brussel: CitiSen, Zoom 

Seniors en Senior Solidarité(it). 

B. Drie proefprojecten binnen de krijtlijnen van een vierledig actieplan 

De geselecteerde projecten werden gedurende vier jaar gefinancierd en kregen als taak hun 

strategieën uit te rollen binnen de krijtlijnen van een actieplan met de volgende vier luiken:  

Luik 1: In een vroeg stadium de globale, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg faciliteren 

voor senioren die minder autonoom worden of complexe zorgbehoeften hebben.  

• Het project spoort senioren en andere personen op die (dreigen) hun autonomie (te) 

verliezen of kwetsbaar zijn en van wie de actoren vermoeden dat zij hulp of verzorging 

nodig hebben, zonder voorafgaande vraag daartoe van de begunstigde.  

• Het project brengt de begunstigden op de hoogte van het beschikbare hulp- en 

zorgaanbod, helpt hen om een specifieke (aan)vraag te formuleren of in te dienen, en 

ziet vervolgens toe op een persoonlijke aanpak of een individueel antwoord. 

Luik 2: Het lokale netwerk voor hulp, zorg en maatschappelijke hulpverlening uitbreiden.  

• Het project moet het onderlinge contact tussen de interveniënten op wijkniveau 

stimuleren. 

• De verschillende interveniënten bieden op uiteenlopende vlakken hulp aan personen, 

van het bieden van gezondheidszorg en maatschappelijke hulpverlening tot het 

bevorderen van het welzijn van de inwoners, via culturele activiteiten, preventie- en 

veiligheidscampagnes, stedenbouwkundige ingrepen, via lokale handelaren enz. De 

sociale coördinaties van de gemeenten krijgen als taak om lokale actoren die kunnen 

bijdragen tot de uitbreiding van het lokale netwerk met elkaar in contact te brengen.  

• Er worden verschillende lokale netwerken gevormd die op wijkniveau kunnen 

overlappen. Het doel bestaat erin om die netwerken in het project op te nemen.  
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• Op wijkniveau steunt het project bovendien samenwerkingsverbanden over de 

disciplines en sectoren heen. 

Luik 3: Het hulp- en zorgaanbod in de wijk in de kijker plaatsen.  

• Het project moet het lokale hulp- en zorgnetwerk overzichtelijk maken en meer 

zichtbaarheid bieden. Die zichtbaarheid mag niet taalgebonden zijn en moet los staan 

van het institutionele kader waarbinnen de lokale hulp- en zorgactoren actief zijn. 

• De zichtbaarheid moet veeleer te danken zijn aan de structuur van het aanbod, dat 

toegankelijk is via een centraal aanspreekpunt, zowel voor de begunstigden als voor de 

instellingen. Dit aanspreekpunt kan uiteenlopende vormen aannemen (van een 

specifieke contactpersoon tot een centraal loket, een website, telefoonnummer of 

communicatiekanaal) en moet:  

- toegankelijk zijn voor de gebruikers; 

- wijkoverschrijdende diensten met elkaar in contact brengen; 

- begunstigden, mantelzorgers en interveniënten binnen de wijk met elkaar in 

contact brengen; 

- rekening houden met het dynamische karakter van het aanbod in de wijk.  

Luik 4: Een gunstige leefomgeving creëren.  

• Het project identificeert en steunt de mechanismen die de sociale cohesie in de wijk 

kunnen bevorderen.  

• Het project wendt de bestaande participatieve mechanismen op wijkniveau of binnen de 

directe leefomgeving van de begunstigden aan om de sociale cohesie of 

levensomstandigheden te bevorderen of zet acties daartoe op.  

Aan de elementen die opgenomen waren in het lastenboek van 2017 voegde het Observatorium 

voor Gezondheid en Welzijn nog twee bijkomende elementen toe die specifieke krijtlijnen 

uittekenden met het oog op de wetenschappelijke aspecten van de proefprojecten. De projecten 

werden namelijk opgedragen zich ten volle bewust te zijn van het feit dat ze als lokaal 

proefproject fungeerden en dus aandacht moesten hebben voor: 

• Hun vernieuwende en evoluerende karakter: aan de hand van ‘trial and error’ – oftewel 

‘met vallen en opstaan’ – worden zij stapsgewijs bijgestuurd. Elke stap maakt integraal 

deel uit van het ontwikkelingsproces en de evaluatie van het model. 

• De specifieke aspecten die eigen zijn aan de context (de behoeften van het doelpubliek, 

de beschikbare middelen) en de dynamiek binnen de actiegebieden (zie afbakening van 
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het activiteitengebied) in de uitwerking van het model: wat de begeleiding en evaluatie 

betreft, wordt elk project als case benaderd. 

Na afloop van een financieringsperiode van drie jaar werd de evaluatie toevertrouwd aan de 

auteurs van dit rapport. 

C. Doelstellingen van de evaluatie 

De evaluatie van de drie lokale hulp- en zorginitiatieven die oudere personen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest moeten helpen om langer thuis te blijven wonen werd aan het 

onderzoeksteam toevertrouwd, in samenwerking met het team van het Observatorium. Zij 

moesten in hun evaluatie stilstaan bij de volgende drie vragen: 

1. Welke strategieën werden binnen de drie proefprojecten toegepast om senioren te 

helpen langer thuis te blijven wonen in goede omstandigheden? 

2. Welke impact hebben de proefprojecten gehad op het welzijn van de senioren en op 

de organisatie van het lokale hulp- en zorgsysteem? 

3. Welke elementen in de drie proefprojecten zijn overdraagbaar en kunnen zo worden 

uitgerold over het hele Brusselse grondgebied? 

Het uitgangspunt bestaat erin een "realist evaluation" op te maken, en meer bepaald 

“systematisch die mechanismen te belichten die aan de oorzaak liggen van de resultaten van 

een interventie voor de verschillende bevolkingsgroepen en in verschillende contexten” 

(Dossou en Marchal, 2019). Een dergelijke benadering moet een goede basis aanleveren voor 

een besluitvorming inzake geïntegreerde hulp en zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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D. Een "realist evaluation" 

In navolging van Ridde en Daguenais (2012) hebben de gegevens die in dit rapport worden 

gebundeld en geanalyseerd als doel antwoorden aan te reiken op de volgende cruciale vragen:  

• Waarom werkt of niet een geïntegreerd zorg- en hulpmodel om senioren langer 

thuis te laten wonen?  

• Hoe werkt zo’n model?  

• Tot wie richt zo’n model zich en in welke context? 

Een "realist evaluation" laat toe om gestaag een ‘programmatheorie’ uit te tekenen en te 

verfijnen, oftewel een model dat wordt opgevat als een geheel van hypotheses die bij de actoren 

in kaart gebracht, bijgestuurd en beproefd werden, met het oog op de interventietypes (I), de 

contextelementen (C), de actoren (A), de mechanismen (M) en de 'outcomes’ van die 

interventies (O) (Pawson & Tilley, 1997).  

Een voorbeeld van zo’n bij te sturen en te beproeven hypothese:  

zorgprofessionals (A) werken samen met professionele maatschappelijke 

hulpverleners (A) om thuishulp te organiseren voor kwetsbare senioren (O). 

Daartoe moeten administratieve stappen op lokaal niveau vereenvoudiging worden 

(M). COVID-19 (C) leidde tot een beperktere beschikbaarheid van de 

interveniënten, met een moeizaam verloop van de samenwerking tot gevolg. 

 

E. Structuur van het rapport 

Dit rapport telt vier grote delen. 
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Het eerste deel, waar deze inleiding deel van uitmaakt, licht de uitgangspunten en methodologie 

van de evaluatie beknopt toe. 

Het tweede deel bevat voor elk van de drie projecten een uiteenzetting en beschrijft de 

voornaamste eigenschappen van die projecten in drie luiken: een identiteitskaart van het project, 

een analyse van de interventies, mechanismen en actoren die bijdroegen tot de doelstellingen, 

en cijfergegevens over de gerealiseerde begeleiding. 

Het derde deel van dit rapport maakt een "realist", transversale analyse op van de drie projecten 

in de vorm van drie ICAMO-modellen (Interventies, Context, Actoren, Mechanismen, 

Outcomes), één voor elke doelstelling van de lokale geïntegreerde hulp- en zorgmodellen voor 

senioren: A) kwetsbare senioren opsporen en hen op het aanbod wijzen; B) streven naar een 

globale, geïntegreerde en multidisciplinaire begeleiding; C) bijdragen tot een gunstige 

leefomgeving voor oudere personen. 

In het vierde deel van dit rapport wordt tot slot stilgestaan bij de voorwaarden voor 

overdraagbaarheid van de geïdentificeerde modellen, gestructureerd volgens de vijf aspecten 

die in de voorgaande delen aan bod komen.  
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II. METHODOLOGIE 

A. Corpus aan beschikbare gegevens 

Om zicht te krijgen op de ervaring van de verschillende betrokken actoren (coördinatoren en 

partners van de drie proefprojecten, senioren en mantelzorgers, andere actoren betrokken bij de 

ontwikkeling van maatschappelijke hulpverlening of zorg op lokaal en gewestelijk niveau) wat 

betreft de doeltreffendheid van de interventies met het oog op het langer thuis laten wonen van 

oudere personen, werd een gemengde methodologie uitgewerkt, waarbij reeds beschikbare 

gegevens werden aangevuld met gegevens die werden verzameld aan de hand van zeven luiken: 

1. Analyse van het corpus aan beschikbare gegevens 

2. Kwalitatieve, individuele interviews met de coördinatoren van de pilootprojecten 

3. Een Policy Delphi-studie met de projectpartners enerzijds en de lokale actoren 

betrokken bij de ontwikkeling van maatschappelijke hulpverlening en zorg anderzijds 

4. Kwalitatieve interviews met de senioren 

5. Een studie van de internationale literatuur ter zake 

6. Een groepsgesprek met de actoren betrokken bij de ontwikkeling van maatschappelijke 

hulpverlening en zorg op gewestelijk niveau  

7. Cijfergegevens over de projecten 

1) Analyse van het corpus aan beschikbare gegevens 

In samenwerking met het Observatorium werd het corpus aan beschikbare gegevens 

geanalyseerd. Het onderzoeksteam boog zich over het bestaande corpus met gegevens 

afkomstig van de proefprojecten zelf en met gegevens van het Observatorium voor Gezondheid 

en Welzijn. 

Het corpus van de projecten bestaat uit: initiële voorstellen ingediend als reactie op het 

lastenboek; initiële wijkdiagnoses (een combinatie van analyses van de behoeften van het 

doelpubliek en van zowel formele als informele eigenschappen, uitdagingen en middelen in de 

wijk); jaarlijkse actieplannen (in de vierjarencyclus van het project); jaarverslagen (inclusief 

een rapportering over de hefbomen en obstakels die opduiken in het jaar in kwestie van de 

projectcyclus); verslagen van vergaderingen van de stuurgroepen en eventuele thematische 

werkgroepen; en documentatie (de gecreëerde middelen en methode van uitwerking) omtrent 
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de specifieke tools die werden ontwikkeld om aan de vier luiken in het lastenboek tegemoet te 

komen. 

De gegevens aangeleverd door het Observatorium bevatten de tussentijdse publicaties omtrent 

de wetenschappelijke opvolging van de projecten: jaarlijkse gesprekken met elk van de 

coördinatieteams (schematisch weergegeven in een SWOT-rooster); de presentaties die worden 

gegeven tijdens bijeenkomsten van het wetenschappelijk comité en het begeleidingscomité van 

de projecten. 

2) Kwalitatieve individueleinterviews met de coördinatoren van de 

pilootprojecten 

De analyse van het corpus aan beschikbare gegevens vertelt weinig over de dynamiek en 

interacties in het kader van de proefprojecten. Om een beter beeld te krijgen van de context 

waarin deze documenten kaderen en om inzicht te verwerven in de informele mechanismen die 

spelen en hun belang binnen elk van die proefprojecten volgens de actoren, hebben we 

semigestructureerde gesprekken gevoerd met de coördinatieteams volgens een 

interviewleidraad. De interviewleidraad (Bijlage 1) behandelt op een open, maar 

gestructureerde manier de vragen die werden aangestipt door het Observatorium. Er werd bij 

de coördinatieteams gepeild naar de strategieën die ze toepasten, de effecten die ze hebben 

vastgesteld, de contextelementen die volgens hen een invloed hadden op die effecten (en op het 

beheer van het project) en de omstandigheden die volgens hen cruciaal zijn voor de 

overdraagbaarheid naar andere contexten. 

Hoewel die coördinatieteams van de proefprojecten in vier jaar tijd enkele wijzigingen hebben 

ondergaan, waren de duo’s die geïnterviewd werden als volgt samengesteld: voor CitiSen 

beschikt de projectverantwoordelijke over een diploma Verplegingswetenschap en 

Antropologie, en beschikt de operationaliseringsassistent voor de ontmoetingsruimten (de 

zogenoemde ‘Kasten’) over een diploma Sociologie; voor Senior Solidarité(it) beschikt de 

projectverantwoordelijke over een diploma Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid, en 

beschikt de zorgcoach over een diploma Psychomotorische Wetenschappen (met specialisatie 

in Geriatrie) en Volksgezondheid; voor Zoom Senior beschikt de projectverantwoordelijke over 

een diploma Politieke Wetenschappen en beschikt de facilitator over een diploma Ergotherapie. 
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3) Policy Delphi-studie met de lokale partners 

Met datzelfde doel voor ogen, zij het met een groter aantal deelnemers, hebben we een Delphi-

studie opgezet met de actoren die door de coördinatoren van de drie projecten werden aangeduid 

als drijvende krachten achter de voornaamste lokale structuren voor maatschappelijke 

hulpverlening en zorg in de betrokken wijken. 

Een Policy Delphi-studie is een overlegmethode die vaak wordt toegepast in het kader van het 

volksgezondheidsbeleid. De methode omvat verschillende stappen, waarbij elke stap steunt op 

de resultaten uit de voorgaande stap (Patterson et al., 2014). Het vertrekpunt is doorgaans een 

vragenlijst (met open of semigesloten vragen). Een Delphi-studie is “een betrouwbare methode 

die naar de mening van experten peilt en die meningen in meerdere fases toetst aan de mening 

van andere, deelnemende en erkende experten” (Minkman et al., 2009). De Policy Delphi-

studie is een variant op de originele Delphi-techniek. Die originele Delphi-techniek wordt 

doorgaans gebruikt om meer technische onderwerpen te benaderen en tot een consensus te 

komen tussen een homogene groep van experten. De Policy Delphi-methode wordt daarentegen 

expliciet gebruikt in het geval van uiteenlopende meningen over grote beleidskwesties (Turoff 

& Linstone, 2002; Rayens & Hahn, 2000).  

De gegevensinzameling verliep in drie fases: 

• De identificatie van de experten in elke wijk (in dit geval de partners die bij elk van de 

drie proefprojecten betrokken waren en de andere lokale actoren inzake 

maatschappelijke hulpverlening en zorg). 

• Een anonieme bevraging. 

De geselecteerde stakeholders werden per e-mail uitgenodigd om een anonieme enquête 

in te vullen over het lokale proefproject voor geïntegreerde hulp en zorg dat senioren 

moet helpen om langer thuis te blijven wonen. De enquête in kwestie bestond uit open 

vragen en semigesloten vragen (Bijlage 2). Op die manier wordt de beïnvloeding van 

individuele meningen door dominante personen, net als niet-pertinente communicatie 

en peer pressure die leidt tot eensluidendheid tot een minimum herleid (Dalkey, 1969)1.  

Net als bij de raadpleging van de coördinatoren in de voorgaande stap, werden de twee 

categorieën van actoren in de eerste fase van de Policy Delphi-studie uitgenodigd voor 

een open, zij het gestructureerd interview over de strategieën die werden aangewend in 

 

 

1 Ter erkenning voor hun deelname, wordt aan de stakeholders gevraagd of zij, na afloop van het consultatieproces, 

geciteerd en/of in de dankbetuigingen vermeld willen worden.  
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het proefproject binnen hun eigen zone – van één tot vijf wijken, naargelang het project 

— (I, M en A), de evaluatie van de effecten (O) en de contextelementen waar rekening 

mee moet worden gehouden en die vereist zijn voor de overdracht van bepaalde 

elementen naar andere wijken (C). 

• Gecontroleerde feedback. 

Volgens de Policy Delphi-methode wordt het resultaat van de eerste consultatieronde 

aan dezelfde groep deelnemers voorgelegd voor een tweede consultatieronde. In dit 

geval hebben we een samenvatting van de resultaten uit de corpusanalyse, uit de 

interviews met de coördinatoren en uit de eerste consultatieronde van de Policy Delphi-

studie gebundeld en aan de geraadpleegde experten voorgelegd. Net als de 

coördinatoren kregen zij de kans om de voorstellen aan te vullen en te verfijnen. 

Tabel 1: Aantal verstuurde uitnodigingen en effectieve respondenten in de Policy Delphi-studie 

 Fase 1 Fase 2 

 Uitnodigingen Respondenten Uitnodigingen Respondenten 

CitiSen 23 10 25 1 

Senior Solidarité(it) 13 7 13 0 

Zoom Seniors 23 15 26 6 

 

In deze Policy Delphi-studie kwamen professionele actoren aan bod die rechtstreeks betrokken 

zijn als partners bij de proefprojecten. Tabel 1 toont voor elke fase in de Policy Delphi-studie 

het aantal deelnemers dat werd uitgenodigd op basis van een listing opgesteld i.s.m. de 

projectcoördinatoren, evenals het aantal (gedeeltelijke of volledige) antwoorden dat werd 

ontvangen. De coördinatieteams zelf werden bij de tweede consultatieronde betrokken. 

4) Gesprekken met de senioren en hun naasten 

Uit voorgaande onderzoekservaring weten we dat het belangrijk is om specifieke technieken 

toe te passen om de diversiteit onder de senioren te weerspiegelen in de studies. We trokken 

naar senioren en hun mantelzorgers toe voor individuele gesprekken. 

De personen in kwestie werden gecontacteerd op basis van een bestand met 

begeleidingsgegevens van de projecten, om zo het standpunt te achterhalen van personen die 

effectief een beroep deden op het project. Aan de hand van de tabel met de 

begeleidingsgegevens van 2021 (niet van de voorgaande jaren, om cognitieve vertekening te 

vermijden), selecteerde het team een twaalftal profielen (met voor elk profiel meerdere 
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mogelijke respondenten, voor het geval de medewerking werd geweigerd) die overeenstemmen 

met verschillende sociodemografische eigenschappen, behoeften en vormen van begeleiding. 

Vervolgens werd contact opgenomen met de geselecteerde personen, om hen te vragen of ze 

instemden met een gesprek met het onderzoeksteam. Voor Senior Solidarité(it) en Zoom Senior 

werden de afspraken voor de interviews vastgelegd door het onderzoeksteam. Voor CitiSen 

werden die afspraken grotendeels door het coördinatieteam van het project vastgelegd. Die 

werkwijze werd gestuurd door overwegingen van vertrouwen en efficiëntie in het licht van de 

eigenschappen van de begunstigden. 

Tabel 2: Sociodemografische eigenschappen van de geïnterviewden 

 

 CitiSen 

(N=8) 

Senior 

Solidarité(it) 

(N=8) 

Zoom Seniors 

(N=8) 

LEEFTIJD 

Min. - Max. 

Gemiddeld 

 

59 - 72 jaar 

64 jaar 

 

71 - 94 jaar 

82,8 jaar 

 

63 - 77 jaar 

68,9 jaar 

GESLACHT 

Vrouw 

Man  

 

4 

4 

 

6 

2 

 

6 

2 

GEZINSSITUATIE 

Alleenwonend 

Koppel 

Weduwe/Weduwnaar 

Niet alleenwonend 

 

5 

 

 

3 

 

2 

1 

5 

 

6 

1 

1 

OPLEIDINGSNIVEAU 

Basisonderwijs of lager 

Lager secundair onderwijs 

Technisch of beroeps secundair 

onderwijs 

Algemeen secundair onderwijs 

Hoger of universitair onderwijs 

Beroepsopleiding 

Ongekend 

 

1 

4 

 

1 

 

 

1 

1 

 

3 

 

 

1 

4 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

4 

HUISVESTINGSSITUATIE 

Huurder op de privémarkt 

Huurder op de sociale 

huisvestingsmarkt 

Huurder (markt onbekend) 

Eigenaar 

 

 

 

 

7 

1 

 

 

1 

2 

 

5 

 

 

1 

3 

4 

 

MANTELZORGER (KIND OF 

ANDERE) 

Ja 

Nee 

 

 

3 

5 

 

 

5 

3 

 

 

4 

4 
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Uiteindelijk konden 24 personen geïnterviewd worden, 8 per project, meer bepaald 1 

mantelzorger en 23 senioren. Heel wat personen stonden terughoudend tegenover een deelname 

aan de gesprekken (ze hadden geen interesse in de evaluatie, zagen het nut er niet van in, waren 

bang dat de medewerking niet anoniem zou blijven, vreesden voor een besmetting met COVID-

19, kampten met gezondheidsproblemen of stierven.) Het vergde bijgevolg bijzonder veel 

inspanningen van de projectmedewerkers om personen te vinden die instemden met het 

interview. De concretisering van die gesprekken (uitgestelde of geannuleerde afspraken enz.) 

had heel wat voeten in de aarde, en de werkwijze moest hier en daar worden bijgestuurd (locatie 

van het interview, kortere live-interviews). De interviews vonden plaats bij de persoon thuis, 

bij de permanentie of in de ‘Kasten’. 

De gesprekken hadden als doel een beeld te schetsen van de kwaliteit van de interventies en 

begeleiding, en hoe die door de begunstigden werden ervaren. De interviews moesten ons ook 

inzicht bieden in de invloed van de drie projecten op het welzijn en de leefomstandigheden van 

de begunstigden. De interviewleidraad is te vinden in Bijlage 3 van dit rapport. In de loop van 

de 24 gesprekken bleken vooral twee zaken problematisch. Enerzijds bleek de cognitieve 

vertekening in vele gevallen buitengewoon groot (waardoor bepaalde vragen niet gesteld 

konden worden). Anderzijds werd onze hoedanigheid als onderzoekers herhaaldelijk verkeerd 

begrepen en werden we onterecht beschouwd als begeleiders binnen het project (waardoor soms 

verwachtingen ontstonden bij de geïnterviewden)2.  

5) Een studie van de internationale literatuur ter zake 

Steunend op vier vragen die naar boven kwamen in de voorgaande stappen, werd een gerichte 

literatuurstudie gevoerd naar lokale systemen voor de integratie van hulp en zorg met het oog 

op het langer thuis laten wonen van senioren. 

• Welke systemen worden er in de geïntegreerde hulp- en zorgmodellen die in de 

literatuur worden behandeld toegepast om ervoor te zorgen dat de verschillende 

informatie- of aanspreekpunten op sociaal en cultureel vlak gepast onthaald worden? 

Indien er voorbeelden te vinden zijn in de literatuur ter zake waarin de gemeenschappen 

 

 

2 We wezen de personen in dat geval systematisch op onze hoedanigheid als onderzoekers, om het kader van het 

gesprek opnieuw duidelijk te stellen. Onze verduidelijkingen bleken in de praktijk echter niet altijd te volstaan om 

alle misverstanden weg te werken.  
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betrokken worden, hoe gaan zij dan om met de volatiliteit van het engagement van 

vrijwilligers? 

• Welke elementen komen in de beschikbare literatuur rond gemeenschapsgerichte hulp- 

en zorgmodellen naar boven die de betrokkenheid van actoren in de zorg enerzijds en 

in de maatschappelijke hulpverlening anderzijds moeten stimuleren? 

• Blijven de oriëntatie- en begeleidingsfuncties van de modellen in de beschikbare 

literatuur ter zake strikt van elkaar gescheiden? En op welke manier? 

• Op welke manier zijn lokale groepen of gemeenschappen betrokken bij de hulp en zorg, 

en hoe wordt die betrokkenheid geregeld (bestuursorgaan, andere enz.)? 

Deze gerichte literatuurstudie heeft onder meer geleid tot een nauwkeurigere identificatie van 

hefbomen en obstakels voor de overdraagbaarheid van de mechanismen die in de drie 

initiatieven bestudeerd werden. 

6) Groepsgesprek omtrent de overdraagbaarheid 

Voor de volgende stap in de validering van de vaststellingen uit de voorgaande stappen en hun 

overdraagbaarheid op andere Brusselse wijken werden andere actoren uit het Brussels Gewest 

uitgenodigd. We brachten meer bepaald 23 personen samen uit Brusselse besturen (de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie) of 

publieke instanties actief binnen de Brusselse welzijns- en zorgsector, uit de academische en 

wetenschappelijke wereld (onder wie de experten die in het wetenschappelijk comité van de 

projecten zetelen) en uit federaties van actoren binnen de welzijns- of zorgsector.  

Er werd de deelnemers gevraagd om de drie voornaamste resultaten uit de evaluatie te 

bespreken en aan te vullen, en om oplossingen te zoeken voor de hindernissen die in kaart 

werden gebracht tijdens de overdraagbaarheidsanalyse. De bijeenkomst vond plaats in 

aanwezigheid van acht deelnemers die de verschillende eerder reeds opgelijste instanties en 

organismen vertegenwoordigden, met uitzondering van de federaties van actoren, en meer 

bepaald: drie leden van Brusselse besturen, drie leden van publieke instanties actief binnen de 

Brusselse sociale sector en zorgsector, en twee onderzoekers uit de academische en 

wetenschappelijke wereld (onder wie één lid van het wetenschappelijk comité van de 

projecten). 
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7) Cijfergegevens over de projecten 

De kwantitatieve variabelen die in dit rapport aan bod komen, werden door de projecten 

verzameld en geregistreerd. De gegevens hebben betrekking op de begeleidingsaanvragen die 

zij verwerkten, niet op het aantal individuele personen die zij begeleidden. De variabelen 

betreffen de sociodemografische eigenschappen van de begunstigden, de context van 

contactopname, de aard van de geïdentificeerde behoeften en de oplossingen en interventies die 

werden aangeboden om in die behoeften te voorzien. Het is het Observatorium voor 

Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad dat de variabelen in kwestie in nauwe 

samenwerking met de projecten heeft vastgelegd in het kader van zijn missie inzake de 

wetenschappelijke begeleiding van projecten met het oog op de globale evaluatie van de 

proefvoorzieningen. De gegevensinzameling moest de projecten enerzijds in staat stellen een 

jaarlijkse verslaggeving op te maken en moest anderzijds de wetenschappelijke activiteiten 

ondersteunen. Er ging bijzondere aandacht uit naar het opstellen van een beperkte en 

gezamenlijke reeks variabelen die door de drie projecten op een consequente manier opgevolgd 

konden worden (met een minimum aan ontbrekende gegevens en een maximale eenvormigheid 

van registratie), met het oog op een optimale exploitatie. Dit sloot evenwel niet alle mogelijke 

verschillen in gegevensregistratie uit binnen de projecten en tussen de verschillende projecten 

onderling. Het geringe verschil tussen het aantal begeleidingen (gekend) en het aantal begeleide 

personen (ongekend) weerspiegelt overigens een vrij courant probleem waar de projecten mee 

geconfronteerd werden in het beheer van persoonsgegevens en dat mee tot deze keuze heeft 

geleid, hoewel die keuze de intracase-analyse enigszins beperkt, ten voordele van de intercase-

analyse. 
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B. Analyse van de gegevens 

De analyse gebeurde gelijktijdig met de productie van gegevens, om gestaag tot een meer 

nauwkeurige ‘programmatheorie’ te komen (meer bepaald om de mogelijke configuraties van 

Interventies-Contexten-Actoren-Mechanismen-Outcomes in kaart te brengen en te valideren). 

In dit rapport stellen we in eerste instantie een intracase-analyse voor in de vorm van een 

uiteenzetting voor elk project. De intracase-analyse grijpt terug naar de corpusanalyse, de 

gesprekken met de coördinatoren, de resultaten uit de Policy Delphi-studie met de lokale 

actoren en de interviews met de senioren en hun naasten. De uiteenzetting belicht meer bepaald 

de elementen (interventies, mechanismen, actoren) die volgens de respondenten al dan niet 

hebben bijgedragen tot de beoogde doelstellingen van de proefprojecten in hun respectieve 

context. De uiteenzetting bevat tot slot ook een analyse van de cijfergegevens die werden 

verzameld in de loop van de projecten. 

In tweede instantie hebben we de gelijkenissen en verschillen tussen de proefprojecten in kaart 

gebracht (intercase-analyse), om de interventies (I) te belichten die volgens de actoren 

daadwerkelijk een invloed hebben op de mogelijkheid van senioren om thuis te blijven wonen 

in goede omstandigheden (O), voor wie en met wie (A), in welke context (C) en hoe (M). Tot 

slot hebben we deze resultaten getoetst aan de gerichte internationale literatuurstudie en aan de 

resultaten uit het groepsgesprek omtrent de overdraagbaarheid. Deze analyse moet de 

beleidsmakers zicht bieden op de best practices, afgestemd op de lokale context (senioren, 

professionals, bestaande programma’s enz.). 

 

III. UITEENZETTINGEN VAN DE PROEFPROJECTEN 

Elk van de drie proefprojecten werd onder de loep genomen voor een intracase-analyse, om 

samen met de betrokken actoren de interventies, mechanismen en actoren in kaart te brengen 

die volgens de respondenten (coördinatoren, projectpartners, senioren) al dan niet hebben 

bijgedragen tot de beoogde doelstellingen van de proefprojecten naargelang hun context. In 

overeenstemming met de principes van de Policy Delphi-studie, bevat deze analyse zowel de 

elementen waar consensus over bestaat, als de elementen waar de respondenten het niet over 

eens waren. Elke uiteenzetting wordt voorafgegaan door een beknopte ‘identiteitskaart’, om de 

lezer zicht te bieden op de grote lijnen van elk project. 
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A. Proefproject ‘CitiSen’ 

1) Identiteitskaart van het project 

a) Algemene presentatie van het project 

Het project CitiSen werd oorspronkelijk opgezet door de vzw Maison Biloba Huis, in 

samenwerking met vijf partners (het OCMW van Schaarbeek, de vzw EVA, het Maison 

Médicale du Nord, Dionysos en Wijkmaatschappelijk Werk 1030). Later kwamen daar twee 

partners bij (de Sociale Coördinatie van Schaarbeek en de vzw SAM - ‘Het Netwerk van 

Zorgverleners’). De coördinerende vzw is het Maison Biloba Huis, een huisvestingsplek en 

ontmoetingsruimte voor senioren in de Brabantwijk. Maison Biloba Huis biedt drie soorten 

diensten aan: een dagcentrum voor opvang, sociale en solidaire woningen voor senioren en 

ondersteuning voor mantelzorgers. 

Het project gebruikt de metafoor van de bijenkast als een plaats waar mantelzorgers van 

senioren en de verschillende actoren met wie ze in contact komen een vertrouwensrelatie 

scheppen met de oudere persoon, en waar iedereen de nodige energie kan vinden om tot 

creatieve oplossingen te komen voor hun behoeften. In zo’n ‘Kast’, ook wel ‘Biekorf’ genoemd, 

wordt de oudere persoon als de bijenkoningin beschouwd en in het middelpunt van de aandacht 

van het netwerk geplaatst (CitiSen, 2020). 

Op 1 september 2018 schoot het project administratief gezien uit de startblokken met de 

aanwerving van een deeltijdse projectverantwoordelijke. Zij kreeg op er 1 november 2020 de 

steun bij van een operationaliseringsassistent voor de ‘Kasten’. 

b) Activiteitengebied van het project 

Het CitiSen-project richt zich tot de senioren in de Brabantwijk (code 22 in de Wijkmonitoring), 

in het noordoosten van het Brussel Gewest, op de grens tussen de gemeente Schaarbeek en de 

gemeente Sint-Joost-ten-Node. De projectverantwoordelijke, voortgaand op de verschillende 

dynamieken die ze binnen de wijk vaststelde, deelde het gebied op in 4 'subwijken'met het 

Liedtsplein als centrale spil (handelsactiviteiten, knooppunt voor het openbaar vervoer). Het 

gaat meer bepaald om de Stephensonzone ten noorden van het plein, de zone Liedts Oost, de 

zone Liedts West Brabantstraat-Aarschotstraat en de zone Brabantstraat-Groenstraat-Kruidtuin 

ten zuiden van het plein. 
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Afbeelding 1 - Verdeling van de Brabantwijk in subwijken volgens de diagnose van het project CitiSen 

 

c) Demografische en sociaal-economische eigenschappen van de beoogde wijk 

Bij de start van het project in 2018 telde de Brabantwijk 19.631 inwoners, waarvan 7,4% 

personen van 65 jaar en ouder, oftewel 2.056 inwoners. Van die om en bij de 20.000 inwoners 

had 41% een buitenlandse nationaliteit. De Brabantwijk wordt dan ook gekenmerkt door een 

grote multiculturaliteit, met een grote groep inwoners van Marokkaanse en Turkse origine, en 

een sterke toename van het aantal inwoners uit nieuwe EU-lidstaten (Bulgarije, Roemenië en 

Polen). De wijk telt ook inwoners afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika, zij het in mindere mate. 

De hoge concentratie aan inwoners van buitenlandse origine met een beperkte koopkracht in de 

Brabantwijk gaat eveneens gepaard met financiële kwetsbaarheid. De wijk ligt bijgevolg in de 

Brusselse armoedesikkel. Meer dan een derde van de Schaarbeekse bevolking heeft recht op 

een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Voor de inwoners van 65 jaar of ouder 

loopt dit percentage op tot bijna 40% (Maison Biloba Huis, 2019). 

Anderzijds merken de Schaarbeekse Haard en vastgoedmaatschappij De Goedkope Woningen 

van Sint-Joost-ten-Node een sterke stijging in de vraag naar sociale woningen in deze wijk, met 

lange wachtlijsten tot gevolg. Deze aspecten hebben een rechtstreekse impact op de 

leefomgeving van de senioren. Het project hield dan ook rekening met die aspecten bij de 

uitwerking van de interventies. 
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2) Analyse van de interventies, mechanismen en actoren die bijdroegen tot de 

doelstellingen van het project 

a) Contact leggen met de senioren en diegenen opsporen die kwetsbaar zijn 

Het project CitiSen hanteert uiteenlopende tools om contact te leggen met de kwetsbare 

senioren. We vermelden hieronder de voornaamste tools, net als hun troeven en de obstakels 

die door de respondenten werden aangestipt bij consultatie van de projectcoördinatoren, de 

partners en de senioren zelf. 

De lokale informatie-, steun- en aanspreekpunten: de ‘Kasten’ 

De ‘Kasten’ zijn lokale informatie-, steun- en aanspreekpunten in de verschillende wijken en 

hebben als doel een stabiele en vlot toegankelijke houvast te bieden voor de senioren. Het gaat 

om een ontmoetingsplaats waar vertrouwen wordt opgebouwd, waar vragen worden behandeld, 

waar personen worden doorverwezen naar de geschikte hulp en waar de nodige opvolging wordt 

geboden. In die ‘Kasten’ wordt permanentie voorzien door een duo van professional en 

vrijwilliger. Er worden ook thematische vieruurtjes en ontbijten georganiseerd. 

De respondenten aan het woord: 

De ‘Kasten’ komen volgens de respondenten globaal genomen tegemoet aan hun 

doelstellingen, ook al deden de respondenten nog enkele suggesties ter verbetering en hebben 

ze een aantal factoren aangestipt die een invloed hebben op het verschil in succes van wijk tot 

wijk en naargelang de context. 

Voor sommige deelnemers vormen de ‘Kasten’ een geschikt toegangspunt tot de diensten 

voor senioren: “Ze zijn cruciaal voor de buurtwerking”, als “laagdrempelige” onthaalruimten. 

“Het is belangrijk voor senioren om een plaats te hebben om op terug te vallen, vooral in het 

licht van de digitale kloof of de bankkantoren of ziekenfondsen die steeds minder toegankelijk 

zijn...” Een van de oudere personen met wie we spraken vertelde daadwerkelijk contact te 

hebben gezocht met de ‘Kast’ voor een heel specifieke en gerichte vraag, die onmiddellijk 

opgelost kon worden. De ‘Kasten’ werden ook voor andere – meer algemene – zaken vermeld. 

Voor een andere oudere persoon is de ‘Kast’ die hij bezoekt meer dan een plaats waar 

diensten worden aangeboden. Het is ook een plaats voor gesprek, waar de eenzaamheid 

wordt doorbroken “al was het maar om even met mensen te praten, een gesprek te voeren in 

de plaats van de hele dag televisie te kijken.” Hij vindt het “echt een goed project”, “dat moet 

blijven” en “uitgebreid moet worden” naar alle wijken, want in elke wijk wonen er oudjes “die 
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niet weten wat gedaan.” Dit gebruik van de ‘Kasten’ strookt ook met de activiteiten die er 

opgezet worden, zoals de themavieruurtjes. 

Om een dergelijke invulling te kunnen voorzien, beschouwen de meeste senioren die we hebben 

gesproken (meer bepaald 7 van de 8 respondenten) het onthaal binnen de ‘Kasten’ als een van 

de grote troeven van het project. Ze zijn namelijk vol lof over de “vriendelijkheid” van de 

medewerkers bij hun eerste contact met het project. Eén respondent zegt “zich thuis te voelen” 

bij elk bezoek aan de ‘Kast’ Maison Biloba Huis. Een andere respondent wijst echter op de 

omvang van de instelling waar deze ‘Kast’ in is gevestigd. ‘Kast’ Maison Biloba Huis bevindt 

zich immers in een gebouw waar ook kantoren van de vzw zijn gevestigd, naast een dagcentrum 

en een solidaire woning. Dat kan intimiderend zijn voor een oudere persoon die er voor het 

eerst komt: “Ik bezocht de ‘Kast’ voor inlichtingen omtrent een informaticacursus. [...] Ik moest 

twee à drie keer aanbellen vóór er iemand de deur opende. [...] Toen ik er voor de tweede keer 

kwam, stond de deur al open. Ik ging binnen en er zaten tal van mensen in de zon, maar niet 

één persoon stond op om me te vragen wat ik wou. Misschien is het omdat de andere kast [‘Kast 

Groen’] kleiner is en meer mogelijkheden biedt om echt met de mensen te praten. Het is hier 

inderdaad groot.” 

De ligging is een bepalende factor voor het succes van de ‘Kasten’. De respondenten zijn het 

erover eens dat de ‘Kasten’ zichtbaar moeten zijn. Die zichtbaarheid mag echter de 

mogelijkheid tot een meer “intiem” gesprek in “individuele ruimten” niet in de weg staan. De 

‘Kasten’ moeten ook fysiek toegankelijk zijn voor personen met een beperking. Het is geen 

sinecure om aan die laatste voorwaarde tegemoet te komen, aangezien het project afhankelijk 

is van organisaties die hun lokalen ter beschikking stellen. Die organisaties kunnen een rol 

spelen in de toegankelijkheid en organisatie van de ‘Kasten’. Het imago van de 

onthaalorganisatie in de wijk en de goede verstandhouding met of conflicten binnen de 

organisatie kunnen de beoogde werking vooruithelpen of in de weg staan.  

De verankering in de wijk is dan ook een bepalende factor, zo niet de hoeksteen van de 

lokale projecten en blijkt een voorwaarde voor de specifieke werking van de ‘Kasten’. 

Bepaalde respondenten wijzen op de aard van de relatie die al dan niet tot stand kan komen 

“met de informele zorgverleners, die het vertrouwen winnen van een ‘Kast’ en dat vertrouwen 

ook schenken.” De ‘Kasten’ hebben slechts een nut “als hun band met de wijk nauw genoeg is.” 

Een andere deelnemer stipt de band met de bewoners vlak bij de ‘Kasten’ aan als punt van 

verbetering. De vertrouwenskwestie brengt ons bij een ander aspect van de 

toegankelijkheid van de ‘Kasten’, met name de “aanvaarding”: bepaalde ‘Kasten’ hebben 

met succes hun plaats verworven in de wijk, terwijl andere ‘Kasten’ problemen ondervonden 
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om erkend te worden als uitvalsbasis voor de bewoners, senioren, professionals en 

mantelzorgers. Bepaalde begunstigden met wie we spraken, stipten de aanwezigheid van 

zowel leden van culturele minderheidsgroepen als van professionals en vrijwilligers in de 

‘Kasten’ aan als een factor die het contact bevordert. 

Eén van de doelstellingen van de ‘Kasten’ is immers om vrijwilligers en professionals samen 

te laten werken: “Ook de aanpak als duo is heel complementair en gunstig.” Het gaat om een 

“interessante complementariteit die bijdraagt tot het bewustzijn in de wijk en de hulp en 

begeleiding weer een menselijk karakter geeft.” De aanpak als duo is overigens niet 

vanzelfsprekend en steunt op de bereidheid daartoe van professionals en op hun wens en het 

vermogen om anders te gaan werken. Een van de professionals licht ook zijn ervaring toe 

inzake de samenwerking met vrijwilligers in de ‘Kasten’: “Ik sta vaak stil bij wat ik 

vanzelfsprekend vind, en leer veel bij, omdat ik gewoonlijk niet samenwerk met mensen die geen 

opleiding genoten en enkel kunnen steunen op hun levenservaring.” Wat de rol van de 

vrijwilligers betreft, is een van de respondenten van mening dat die “zorgvuldig bestudeerd 

moet worden. Het is mijns inziens onaanvaardbaar dat de vrijwilligers er slechts zijn om het 

werk van de professionals te verlichten of er louter als ‘assistent van’ worden beschouwd.”  

De beschikbaarheid van de professionals blijkt eveneens een uitdaging voor de werking van 

de ‘Kasten’: “Je moet de verantwoordelijken van de vzw’s en de sectoren zien te overtuigen 

van het belang van deze aanpak. Werkuren inplannen om deel te nemen aan de opsporing van 

mogelijke begunstigden of aan de permanenties is een grote uitdaging, maar blijkt cruciaal in 

de samenwerking met de netwerken.” De deelnemers aan de enquête wijzen erop dat het, in het 

licht van de veranderende corona- en lockdownmaatregelen voor de medewerkers een 

heuse uitdaging bleek om bepaalde permanenties te voorzien. De maatregelen verschilden van 

organisatie tot organisatie. 

“Het is niet de bedoeling dat de ‘Kasten’ instaan voor de maatschappelijke opvolging, maar 

dat bleek in de praktijk wel het geval (een maatschappelijk assistent zal een persoon nooit 

zomaar doorverwijzen na een aanvraag).” De maatschappelijk assistenten “ervaren soms een 

spanning tussen hun maatschappelijke basistaak enerzijds en hun taak als tussenpersoon”, 

aldus een andere respondent. De meningen van de respondenten zijn verdeeld wat betreft de 

missies van de ‘Kasten’: fungeren ze als info- en oriëntatiepunt, of moeten ze elke aanvraag 

behandelen? Volgens een van de respondenten is “een loket waar de personen worden 

doorverwezen naar de geschikte dienst niet nuttig als alle diensten al overbevraagd worden, 

zoals vandaag het geval is.” Volgens een andere respondent spelen de ‘Kasten’ in de eerste 

plaats een verbindende rol: “Het uitgangspunt is niet om een dossier volledig af te handelen, 
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maar om als oriëntatiepunt of facilitator op te treden, vóór de oudere persoon of mantelzorger 

naar een professional toestapt. Dat ligt soms wat moeilijk, aangezien maatschappelijk 

assistenten soms een dossier willen afhandelen.” Volgens een derde respondent moeten de 

‘Kasten’ dan weer “de wederzijdse hulp tussen senioren stimuleren, door bijvoorbeeld in de 

‘Kasten’ een gezellige ruimte in te richten en niet enkel een ‘dienst’ aan te bieden, om het ‘in 

de plaats van’ te doen.” Volgens een vierde respondent kan zo’n soort ‘loket’ een voorbeeld 

zijn voor de gemeenten “waar er ‘contactpunten voor gezondheidszorg’ zijn in de wijken, om 

de zichtbaarheid en toegankelijkheid in de buurt te vergroten, informatie te verspreiden en op 

te treden als oriëntatiepunt naar de zorgvoorzieningen toe enz.”  

De ‘Kasten’ kunnen in die zin een centrale spil zijn bij individuele uitdagingen (hetzij als 

oriëntatiepunt, hetzij om zelf aan de behoeften van bepaalde senioren en mantelzorgers 

tegemoet te komen) en collectieve uitdagingen (dankzij hun verankering in en voeling met de 

wijken, als contactpunt tussen informele actoren en hulp- en zorgstructuren, of zelfs via hun 

formele opname in het ‘Project voor Sociale Cohesie’). 

De buurtreferenten 

De buurtreferent treedt op als schakel tussen de senioren thuis en de ‘Kasten’. De referent 

schept een vertrouwensband aan de hand van regelmatige bezoeken, voert een eerste analyse 

uit van de behoeften van de oudere persoon, meldt eventuele probleemsituaties aan de 

professionals die permanentie bieden en gaat actief op zoek naar alleenwonende senioren in de 

wijk. Referenten ontvangen € 20 per halve dag als vergoeding. 

De respondenten aan het woord: 

Een van de uitdagingen in dit luik van het project bleek de aanwerving en het profiel van de 

referenten. De referenten werden voornamelijk aangeworven bij reeds bestaande verenigingen. 

Op dit moment stelt het project 19 solidaire burgers tewerk die werden geselecteerd omwille 

van hun kennis van culturele gebruiken, hun talenkennis en de dynamiek binnen de wijk of 

gemeenschap waartoe ze behoren. Diversiteit is dus een belangrijk gegeven, dat ook de 

aanwerving van de referenten stuurt: “De aanwezigheid van vrouwen en referenten met diverse 

achtergronden kan bijdragen tot het vertrouwen.” Ze nemen deel aan twee tot drie 

opsporingsmomenten per week in de wijken, hetzij door van deur tot deur te gaan of door naar 

de openbare ruimten te trekken waar het publiek geregeld aanwezig is (markten, straten enz.). 

Ook een intergenerationele dynamiek werd enige tijd in de hand gewerkt. Volgens een van 

de respondenten heeft CitiSen via een jeugdwerkdienst de deelname van jongeren aan 

vrijwilligersactiviteiten gericht op alleenwonende senioren gestimuleerd. De jongeren in 
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kwestie stelden zich op als hulp voor de vrijwillige referenten bij CitiSen. In de loop van 2020 

werden ook “fiches opgesteld voor een gerichtere aanwerving van referenten en vrijwilligers 

naargelang hun profiel, vaardigheden, motivatie en beschikbaarheid.” 

De volatiliteit van het engagement – eigen aan de profielen van de vrijwilligers en de 

eigenschappen van de wijk – plaatste de referenten inderdaad ook voor grote uitdagingen: 

“Het vrijwilligersnetwerk vraagt aanzienlijk veel inspanningen wat de opleidingen betreft en 

voor de planning van de permanenties, en eist bij de organisatoren een zodanige structurering 

dat de vrijwilligers flexibel kunnen worden ingezet enz. Des te meer omdat we willen dat de 

vrijwilligers uit de wijk zelf komen, terwijl ook zij met moeilijkheden en kwetsbaarheden 

kampen. De inzet van vrijwilligers is dus enerzijds heel waardevol, maar vergt ook veel 

inspanningen.” Het beheer van die aspecten vereist dat de projectverantwoordelijken zich 

bijzonder flexibel moeten opstellen: van dag tot dag inspelen op afwezigheden, door ‘instant’ 

communicatiekanalen aan te spreken (WhatsApp enz.) in de zoektocht naar snelle oplossingen. 

De relationele berekenbaarheid en bestendigheid zijn overigens van belang om een band te 

scheppen en het vertrouwen te winnen van de senioren. 

Het ethisch handvest van de referent, de regelmatige vergaderingen met een 

projectverantwoordelijke en de opleidingen op maat van de referenten bij gespecialiseerde 

vzw’s moeten de houding en ethische waarden bij deze vrijwilligers helpen vormgeven: “Ze 

moeten een sociale ethiek ontwikkelen en de nodige afstand kunnen nemen om tot de 

persoonlijke levenssfeer van de oudere persoon door te dringen.” Enkele aandachtspunten in 

het ethisch handvest zijn onder meer de naleving van het beroepsgeheim, de veilige verwerking 

van financiële transacties, de vertrouwelijkheid, de grenzen aan de hulp die kan geboden 

worden, de omkadering. De vrijwilliger is immers geen psycholoog, mag niet concurreren met 

de betaalde dienstverlening, moet zich erbij kunnen neerleggen dat sommigen niet geholpen 

kunnen worden of hulp weigeren. Volgens een van de respondenten “kan het interessant zijn 

om kwetsbare personen ‘op te sporen’, al moet er op worden toegezien dat er enkel wordt 

ingegrepen als de persoon daarom vraagt, anders kan dat als erg ingrijpend overkomen.” In 

dat verband geeft het activiteitenverslag van 2020 aan dat “in tegenstelling tot de vrees van 

verschillende professionals de senioren die in de openbare ruimte of thuis werden 

aangesproken positief tegenover de buurtreferent staan, ondanks de terughoudendheid van vele 

professionals. De referenten maakten gebruik van een kleine attentie om het contact te 

stimuleren en lichtten bij de senioren het nut van de ‘Kasten’ in de buurt toe. Ze kunnen er 

immers terecht voor oplossingen voor hun behoeften. Enige weigeringen waren vaak te wijten 
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aan de taalbarrière of het wantrouwen van familieleden, die de hulp en zorg voor hun ouderen 

liever niet aan externe personen toevertrouwen.  

De erkenning en vergoeding voor de referenten blijkt volgens een aantal deelnemers 

eveneens een uitdaging: “Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening om de referenten de 

positie te schenken die ze verdienen en hen correct te ‘belonen’ voor hun inspanningen. Het 

CitiSen-project zou immers lang niet hetzelfde zijn zonder zijn informele hulpverleners [niet te 

verwarren met de mantelzorgers].” Denk bijvoorbeeld aan de erkenning van vaardigheden in 

het kader van een inschakelingstraject van de betrokken vrijwilligers. Volgens bepaalde 

respondenten: “Is een redelijke vergoeding voor de informele hulpverleners cruciaal.” Zoals 

eerder al aangegeven, worden de referenten inderdaad vergoed. Volgens een respondent “zijn 

er referenten die het erg moeilijk hebben, en dus speelt de geldkwestie, de omgang met geld, 

de onkostenvergoeding en dergelijke, uiteraard ook een rol. Het gaat om een publiek dat moet 

zien te overleven en dus van dag tot dag leeft.” Het beheer van die administratieve en financiële 

aspecten i.v.m. de referenten brengt dan ook heel wat werk met zich mee voor de 

projectverantwoordelijke van CitiSen en blijft een delicate kwestie om te implementeren. Het 

engagement van de referenten wordt in een overeenkomst gegoten (die de verplichting tot het 

volgen van een opleiding en de naleving van het ethisch handvest vastlegt), al blijft hun 

engagement erg onberekenbaar. De activiteitenverslagen maken overigens gewag van een 

zekere terughoudendheid van de referenten tegenover de ondertekening van de 

overeenkomsten met het oog op de vergoeding, als gevolg van de discrepantie met de 

regelgeving (meer bepaald uit vrees voor de persoonlijke economische gevolgen van de 

aangifte en zichtbaarheid van hun vrijwilligerswerk). Sommige respondenten stellen zich dan 

ook de vraag hoe het netwerk van referenten in de toekomst bestendigd kan worden. 

b) De multidisciplinaire en globale ondersteuning van senioren mogelijk maken 

Het CitiSen-project implementeerde uiteenlopende strategieën voor de begeleiding van 

senioren. We vermelden hier de voornaamste strategieën en hun sterke en zwakke punten 

volgens de coördinatoren, partners en begunstigden van het project. We verwijzen de lezer 

overigens graag door naar punt 3) van deze uiteenzetting voor cijfergegevens over de 

aangeboden begeleiding voor senioren in het kader van dit project. 

Tools ter evaluatie van de behoeften 

Om de behoeften in kaart te brengen en om de leden binnen het netwerk naar de gepaste dienst 

door te kunnen verwijzen, beschikken de medewerkers die de permanentie verzorgen in de 
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‘Kasten’ over identificatiefiches voor senioren en mantelzorgers (Bijlage 4) en over een 

vragenlijst omtrent de behoeften van de senioren die bij de ‘Kasten’ aankloppen (Bijlage 

5). De referenten beschikken dan weer over een opsporingsfiche voor senioren per straat. 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten spreken zich globaal genomen erg positief uit over de identificatietools voor 

alleenwonende senioren en vinden dat de opsporing in een vroeg stadium efficiënt verloopt. 

Tijdens het gesprek met bepaalde oudere begunstigden van het project kwam echter ook een 

punt van verbetering aan het licht, wat betreft de identificatiefiche voor senioren. Het deel over 

de ‘gesproken taal’ is immers onvoldoende uitgewerkt. Alle talen die de oudere persoon 

machtig is, worden namelijk op gelijke voet geplaatst, terwijl er niet wordt gevraagd naar de 

taal waarin de persoon in kwestie zich het gemakkelijkst kan uitdrukken. 

Een aantal respondenten zou overigens willen dat de tools ook digitaal beschikbaar zijn, voor 

een vlottere verwerking. Een van de argumenten die daarvoor worden aangehaald, is dat de 

handgeschreven fiches soms moeilijk te lezen zijn. 

Tot slot wordt ook de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als 

uitdaging opgeworpen in deze context. De gemeente stemde ermee in bepaalde gegevens te 

delen om de identificatie van de senioren per straat te vergemakkelijken, maar de namen zelf 

van die personen werden uit de gedeelde lijst geschrapt. 

Creatie van een overzicht van actoren 

Er werd een kaart opgesteld met de formele en informele lokale middelen die beschikbaar 

zijn in de wijk, in samenwerking met de vzw SAM – Het Netwerk van Zorgverleners, 

gespecialiseerd in de samenwerking met mantelzorgers. De vzw wil met die kaart een tool 

aanbieden om informatie vlot te verspreiden, zonder de reeds bestaande elementen te moeten 

aanpassen, om de zichtbaarheid van de actoren te vergroten en de samenwerking binnen het 

netwerk te bevorderen. De wijkbewoners hebben ook hun steentje bijgedragen, door hun “goede 

adresjes” te delen. Zo omvat het overzicht verschillende categorieën, naargelang de grootste 

behoeften. Het is beschikbaar op een speciaal daartoe uitgewerkte website, die werd 

ontworpen in samenwerking met de eerder genoemde vzw voor zorgverleners. De vzw of de 

projectverantwoordelijke van CitiSen kan het overzicht bijwerken (zie 

https://www.citisen.be/mon-reseau-de-professionnels/?lang=nl). Om de lokale middelen in de 

buurt vlot terug te vinden, worden ze ook aangeduid op wijkkaarten. 

De respondenten aan het woord: 

https://www.citisen.be/mon-reseau-de-professionnels/?lang=nl
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De goede kennis van het lokale netwerk waarover de coördinerende vzw vooraf reeds 

beschikte, wordt aangestipt als gunstig element in de uitwerking en implementatie van dit 

overzicht. Het CitiSen-project zou de informele middelen waar de vzw reeds over beschikte 

wel hebben aangevuld. 

De respondenten wijzen onder meer op de nauwe samenwerking tussen het CitiSen-project 

en de vzw SAM, net als op het gunstige effect van het feit dat het om een proefproject ging. 

“Het ging in feite om de eerste specifiek daartoe ontworpen website van de vzw, en dus konden 

we erg nauw samenwerken om met behulp van informaticatools aan alle aspecten tegemoet te 

komen in onze buurtgerichte aanpak.” 

Een van de respondenten omschrijft het overzicht als “levend”, om te benadrukken dat het een 

“gepersonaliseerde” en daardoor ook “uiterst zinvolle” tool gaat. 

Sommigen geven echter aan dat de tool nog te weinig gebruikt wordt, en stellen dat het 

overzicht meer benut moet worden als middel om samenwerkingen te bevorderen. Bepaalde 

respondenten vrezen dat het overzicht “snel achterhaald” zal zijn, en pleiten voor de selectie 

en opsporing van “toegankelijke en actieve diensten”. Tot slot moet nog blijken of dit 

overzicht een meerwaarde biedt ten opzichte van andere tools. 

Integratie en activering van actoren voor zorg en maatschappelijke hulpverlening 

In het kader van het CitiSen-project werden heel veel contacten gelegd met zorgprofessionals 

en hulpactoren in de wijk. Die contacten vertaalden zich naar de medewerking van een aantal 

van die professionals in de ‘Kasten’, maar ook naar de deelname van de 

projectverantwoordelijke aan verschillende bestaande platforms, de gemeenschapsdiagnose die 

op het terrein werd gevoerd, burgerparticipatieprojecten die de sociale cohesie moesten 

stimuleren, vergaderingen van artsen, maatschappelijk assistenten, huishoudhulpdiensten, 

straathoekwerkers, werkgroepen rond de begeleiding van senioren enz. Het uitgangspunt van 

die deelname is “om meer inzicht te verwerven in wat elke vereniging of dienst precies doet en 

om het contact tussen de beroepen te stimuleren, net als de participatie binnen het zorg- en 

hulpnetwerk van CitiSen, waarvan de doelstellingen worden toegelicht”. Soms moeten 

bepaalde situaties ook samen worden aangepakt via de uitwisseling van praktijken. 

De respondenten aan het woord: 

Volgens een van de respondenten is de uitbreiding van het professionele netwerk een goede 

zaak voor de senioren, maar eveneens voor de professionals zelf. Het netwerk zou de 

professionals toelaten “buiten de gebruikelijke werkomgeving te treden”, hun kennis over hun 

omgeving en de kwaliteit van hun begeleiding uit te breiden en een publiek te ontmoeten dat 
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misschien geen beroep doet op hun eigen diensten of verenigingen, in die zin dat het 

voornaamste doelpubliek van het CitiSen-project nu eenmaal een publiek is dat geïsoleerd is 

geraakt en/of geen toegang heeft tot die diensten. 

Dat vereist echter dat de professionals bereid moeten zijn “om hun vertrouwde werkmethode en 

-omgeving los te laten”, wat volgens de betrokkenen zelf een heuse uitdaging kan zijn: “de 

eigen werkwijzen in vraag stellen, uit de eigen rol treden om een beter beeld te krijgen van de 

realiteit, kan bijzonder gunstig zijn, maar vergt aanzienlijk veel sensibiliseringswerk. Je moet 

de verantwoordelijken van de vzw’s en de sectoren ook zien te overtuigen van het belang van 

deze aanpak. Werkuren inplannen om deel te nemen aan outreachactiviteiten of permanenties 

is een grote uitdaging, maar blijkt cruciaal in de samenwerking met de netwerken.” Het feit 

dat het om een proefproject gaat en de deelname aan verschillende platforms op 

wijkniveau en op een breder niveau, maken het volgens een van de respondenten wel 

mogelijk om pistes af te tasten en samen na te denken. 

Bepaalde respondenten wezen erop dat de actoren voor maatschappelijke hulpverlening 

talrijker vertegenwoordigd zijn dan de actoren voor medische en paramedische 

begeleiding, met een risico op een grotere focus op maatschappelijke interventies tot gevolg. 

Er worden dan ook pogingen ondernomen om een grotere betrokkenheid van de zorgsector te 

stimuleren. Als obstakel wordt onder meer de beperkte beschikbaarheid van 

zorgprofessionals tijdens de coronacrisis vermeld, net als de kloof tussen de generaties in de 

manieren waarop de betrokkenheid bij de activiteiten en het contact met het publiek worden 

aangepakt. 

Integratie en activering van informele en formele actoren 

Een van de doelstellingen van het CitiSen-project – via de referenten, via de samenwerking 

tussen professionals en vrijwilligers in de ‘Kasten’, en via het onlineoverzicht – is de vorming 

van een hecht netwerk van formele en informele actoren die begeleiding bieden aan senioren 

binnen het activiteitengebied.  

De respondenten aan het woord: 

Hoewel dit hechte net van formele en informele actoren wordt gezien als een van de grote 

sterktes van het project, kan het verschil in structuur bij de verschillende actoren soms tot 

spanningen leiden. 

Om hun flexibiliteit en reactiviteit te behouden, willen de informele actoren niet verstrikt 

raken in al te stugge of logge structuren met lange procedures, terwijl ze wel de nodige 

erkenning vragen voor hun werk. “Enerzijds beschikken de informele verenigingen over 
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meer bewegingsvrijheid en behouden ze hun eigen creativiteit en werkmethode, zonder dat ze 

verantwoording moeten afleggen aan overheden. Anderzijds willen ze erkenning krijgen voor 

hun burgeractiviteiten en de rol die zij spelen.” Bepaalde actoren binnen meer formele 

netwerken zouden op hun beurt wat meer “stabiliteit” willen zien “bij de permanenties in de 

‘Kasten’, door een grotere aanwezigheid van professionals voor de doorverwijzing naar 

voorzieningen” en zouden “maatschappelijk werkers willen zien die meer voeling hebben met 

de welzijnssector, en niet zozeer geëngageerde, solidaire burgers die onvoldoende opgeleid 

zijn.” 

De verschillen in reactiviteit tussen formele en informele actoren kunnen eveneens tot 

spanningen leiden volgens een van de respondenten. “Bij verzadiging van de diensten, moeten 

[de informele verenigingen] de hiaten in het officiële systeem zien te vullen en moeten ze als 

het ware brandjes blussen. Er is echter een verschil in reactiesnelheid tussen beide. 

Tegenstrijdig genoeg hebben die verenigingen nood aan structuren, anders houden ze het 

hoofd niet boven water.” 

c) Een gunstige omgeving scheppen voor de senioren 

EHBO-opleiding 

Bij de ‘Kasten’ werden EHBO-opleidingen aangeboden, specifiek gericht op noodsituaties die 

zich vooral voordoen bij senioren. Het publiek bestond dan ook voornamelijk uit mantelzorgers. 

Een van de doelstellingen bestond erin het doelpubliek aan te trekken en als het ware naar 

de ‘Kasten’ te lokken. Om het vertrouwen in en het engagement voor het project te bevorderen, 

ging de voorkeur uit naar een vereniging en interveniënt die bekend is in de wijk en over 

een bestaand netwerk van opgeleide personen uit de wijk beschikt (Bijlage 6). 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten uit de eerste fase van de Policy Delphi-studie oordeelden dat deze actie te 

sterk onder de radar bleef (de coronacrisis gooide namelijk roet in het eten), al werd de actie 

wel als belangrijk beschouwd. De activiteitenverslagen die werden opgesteld door CitiSen, 

focussen op verschillende lessen die uit deze ervaring werden getrokken. Wat de 

organisatoren betreft, zullen zij korte modules voorzien, om in te spelen op de 

beschikbaarheden en de beperkingen op het aantal deelnemers. De lesgever moet zich dan 

weer flexibel kunnen opstellen in het licht van de verschillen in vaardigheden bij de 

deelnemers. Voor de deelnemers wordt de focus gelegd op de nood aan een vast kader dat 
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verplaatsingen van en naar de ‘Kasten’ moet beperken tijdens het opleidingstraject en dat 

toeziet op een aandachtige deelname en de nodige talenkennis. 

Veiligheidsacties en sensibilisering rond aspecten van het ouder worden voor lokale actoren 

Het gevoel van onveiligheid bij de senioren in de wijk kwam naar boven in de diagnose die 

CitiSen op het terrein voerde. Daarom werden er samenwerkingen opgezet tussen het project 

en onder meer de politie en instanties voor buurtwerk. Zo werden er “cafés-sécurité” 

georganiseerd. Vier politieagenten namen deel aan sensibiliseringsacties van CitiSen rond 

de aspecten van het ouder worden. 

De respondenten aan het woord: 

“Net als bij de EHBO-cursussen, vonden de respondenten deze acties wel nuttig, maar 

onvoldoende gekend. 

Sensibiliseringsflyers en -filmpjes 

Om het CitiSen-project aan de bewoners voor te stellen en in de kijker te plaatsen, werden 

filmpjes opgenomen waarin de bewoners het in hun eigen woorden over het project hebben. 

Daarvoor werd het project bijgestaan door een communicatieverantwoordelijke (eerst vrijwillig 

en vervolgens betaald uit een ander budget). Er werden ook flyers gedrukt met informatie over 

het project en de telefoonnummers van de referenten, in acht verschillende talen die in de wijk 

gesproken worden (Frans, Nederlands, Engels, Turks, Arabisch, Grieks, Spaans en Roemeens). 

Met de hulp van “taalvaardige vrijwilligers” konden de filmpjes ondertiteld en de flyers 

vertaald worden (https://www.citisen.be/media/?lang=nl). De filmpjes zijn te vinden op het 

internet, terwijl de flyers door de buurtreferenten en animatoren voor senioren werden 

uitgedeeld van deur tot deur, steunend op de geanonimiseerde lijsten die door de 

bevolkingsdienst van de gemeenten werden gedeeld. 

De respondenten aan het woord: 

De deelnemers aan de Policy Delphi-studie vonden het een nuttig en interessant initiatief, maar 

betreuren een volgens hen te beperkte verspreiding van de geproduceerde 

communicatiemiddelen. Bepaalde respondenten zouden de filmpjes bijvoorbeeld ook via 

sociale netwerken verspreid willen zien. 

Andere 

Het scheppen van een gunstige omgeving voor senioren bleek volgens verscheidene 

respondenten de missie van het project die het sterkst onder de coronacrisis te lijden had. Het 

https://www.citisen.be/media/?lang=nl
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was ook de missie die het minst duidelijk bleek voor de verschillende actoren, ondanks de acties 

die in dat verband werden opgezet. 

Een van de respondenten wijst er in dat verband op dat de mobiliteit en de verplaatsingen van 

de senioren al in de diagnose als problematisch werden aangestipt voor de Brabantwijk, maar 

begrijpt niet waarom er tot op vandaag nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met 

die aspecten. Ook het gebrek aan vertrouwen en het verlies van sociaal contact vereisen meer 

relationele inspanningen, maar daar wordt nog onvoldoende tijd voor uitgetrokken in het 

project. 

d) Een gepast bestuur voorzien 

Geografische context van het project 

Zoals al in de inleiding van deze uiteenzetting werd toegelicht, wordt het project in één 

specifieke wijk uitgerold (de Brabantwijk), maar werd die wijk in drie zones opgedeeld en 

kreeg elk van die zones een ‘Kast'. Een vierde ‘Kast’ werd geopend in de lokalen van de 

coördinerende vzw. De wijk wordt in de rapporten van CitiSen omschreven als een heel 

kwetsbare wijk met een grote multiculturaliteit en een beperkt zorgaanbod, terwijl het aanbod 

maatschappelijke hulpverlening wel vrij uitgebreid is en het gevoel van onveiligheid er vrij 

hoog ligt. 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten wijzen op de sterke verankering van het project in lijn met de specifieke 

eigenschappen van de wijk. Vooral de multiculturaliteit van de wijk krijgt een centrale plaats 

in de activiteiten. De respondenten benadrukken de sterkte van het project “in een lokale, reeds 

gekende context, gevoerd in samenwerking met lokale verenigingen of partners die de inwoners 

goed kennen of al een vertrouwensband met hen hebben opgebouwd.” De concentratie van 

middelen binnen een beperkt geografisch gebied wordt weerspiegeld door de wens om het 

project tot drie ‘Kasten’ te herleiden. In dat verband werd een van de eerste drie ‘Kasten’ 

gesloten, met het oog op de opening van een ‘Kast’ bij de coördinerende organisatie. 

In het licht van een zekere kloof die door de jaren heen is ontstaan tussen de diensten en hun 

doelpubliek, wijst een van de respondenten erop dat “dit project er echt op uit is zich opnieuw 

te focussen op een buurtaanpak en vertegenwoordiging: welke vorm neemt een 

buurtbenadering aan in een context van volksgezondheid? De buurtbenadering was de voorbije 

jaren vooral gericht op socioculturele aspecten. Die benadering nam vooral de vorm aan van 

buurtfeesten of wijkevenementen, waarin er voor zorg niet zozeer plaats was.” Een van de 
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doelstellingen van het project bestaat er dus in te bepalen wat een buurtbenadering betekent 

voor de zorg- en hulpsector. Concreet hield de geïmplementeerde strategie in dat de 

coördinatrice deelnam aan de vergaderingen met de betrokken professionals 

(zorgverleners, maatschappelijk assistenten) en dat zij de professionals integratievormen 

aanbood in de ‘Kasten’, in samenwerking met de vrijwilligers, of outreachactiviteiten in 

samenwerking met de referenten. 

Situatie in verband met de tijdelijkheid van het project 

De coronacrisis heeft een tijd lang de toegankelijkheid van de ‘Kasten’ beknot. Zoals 

eerder vermeld hadden de professionele actoren het overigens bijzonder druk of werden zij 

in hun verplaatsingen beperkt, terwijl de referenten en vrijwilligers in de ‘Kasten’ zelf 

kwetsbaarder werden. De coronacrisis heeft echter wél de aandacht van de overheden 

gevestigd op de senioren, en dan vooral op diegenen die nog niet op de radar verschenen van 

de bestaande diensten. In die zin heeft de crisis dus de samenwerking tussen verenigingen en 

gemeentelijke actoren een heuse “boost” gegeven. “Het was ‘een geluk bij een ongeluk’, zeg 

maar.” 

Rol van het duo ‘projectverantwoordelijke - operationaliseringsassistent van de ‘Kasten’’ 

Het project steunt momenteel op twee hoofdfuncties, met name die van de 

projectverantwoordelijke en die van de operationaliseringsassistent van de ‘Kasten’. De 

projectverantwoordelijke was erbij van het eerste uur en waakt over de uitwerking van de vier 

luiken in het lastenboek, de oriëntatie en de naleving van het opgezette actieplan. De 

projectverantwoordelijke focust op het contact met en de uitbreiding van het netwerk van 

professionals. De projectverantwoordelijke komt regelmatig samen met de professionals van 

de betrokken organisaties of van de potentiële partners: “Dat is in feite mijn werk: het project 

voorstellen bij de teams en binnen de instelling. Het kan gaan om één, twee of drie medewerkers 

van de instelling in kwestie, die naar hier – het Maison Biloba Huis – komen, of personen die 

rechtstreeks naar de ‘Kasten’ komen. Het kan ook gaan om focusgroepen, bijvoorbeeld met alle 

maatschappelijk assistenten samen. Ik kan ook door externe werkgroepen worden uitgenodigd. 

Denk bijvoorbeeld aan het Boost-project van buurtreferenten die eveneens buurtnetwerken 

uitbouwen in het kader van Brusano.” In november 2020 werd daarnaast een 

operationaliseringsassistent van de ‘Kasten’ aangeworven in het kader van het project, om de 

werking van deze steunpunten in goede banen te leiden, om er te waken over de permanenties 

en om het netwerk van referenten te versterken. De CitiSen-projectverantwoordelijke en de 
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algemeen coördinatrice van de coördinerende organisatie van het project staan in voor het 

administratieve beheer ervan. Een klein deel van hun arbeidstijd (10%) wordt uitgetrokken voor 

het project en het afstemmen ervan op de andere projecten van de coördinerende organisatie. 

Deze eerste functie kende echter een vrij groot verloop (drie personen sinds de aanvang van het 

project). 

De respondenten aan het woord: 

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de eerste fase van de Policy Delphi-studie 

was als professional betrokken bij het project, en had het dus voornamelijk over de CitiSen-

projectverantwoordelijke, en dus nog niet over de operationaliseringsassistent, die later werd 

aangeworven en wiens rol voor de respondenten pas later duidelijk werd. 

De projectverantwoordelijke wordt door alle respondenten als drijvende kracht achter het 

project beschouwd. De respondenten benadrukken de volgende vaardigheden en eigenschappen 

van de verantwoordelijke: haar methodologie (haar achtergrond als antropologe wordt 

herhaaldelijk vermeld als grote troef: “Het gaat om een methodologie die kan worden toegepast 

in alle wijken.” Haar opleiding zou “acties mogelijk maken die nauwer aanleunen bij het 

sociaal-economische weefsel van de wijk en daadwerkelijk rekening houden met de bevindingen 

van het informele netwerk”), haar engagement, haar openheid (“de coördinatrice luistert echt 

en is oplossingsgericht”), haar dynamiek (“ze is duidelijk nauw betrokken en werpt al haar 

vaardigheden in de strijd voor het project”), haar vermogen om mensen samen te brengen: 

“ze brengt alle soorten actoren samen (formele en informele actoren): dat is vernieuwend en 

gunstig voor de wijk, en helpt om het aanbod beter aan te passen, te personaliseren. Die aanpak 

is ook zinvol voor alle partijen en dat motiveert iedereen.” Het gaat om een functie “als spil 

tussen alle netwerken”. Ook de autonomie van de projectverantwoordelijke is volgens 

verschillende respondenten een belangrijke sleutel tot succes: “Ik denk dat het in zo’n geval 

wel degelijk zij is die over voldoende bewegingsvrijheid moet beschikken om [het project] 

samen met haar team tot een goed einde te brengen.” Volgens een van de respondenten “was 

de ondersteunende structuur echter veel te weinig betrokken bij de denkoefening over de 

actie”, en “dringt een meer regelmatige feedback over de tussentijdse resultaten zich op”. 

Volgens een van de respondenten rees, in het licht van de omvang van het project en het risico 

dat het functies zou “overnemen” van de coördinerende vzw, onder meer de vraag of CitiSen 

zou worden verdergezet binnen de coördinerende vzw zelf, dan wel onder een nieuwe vzw die 

in het leven zou worden geroepen. 
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Rol en eigenschappen van de coördinerende vzw 

Het project wordt gecoördineerd door een vereniging met een sterke verankering in de wijk, 

die ondersteuning verleent aan senioren en hun mantelzorgers, met een focus op personen met 

een migratieachtergrond, en dus een sterk multicultureel publiek. De vereniging coördineert 

nog twee andere, complementaire projecten: een woongemeenschap en een buurthuis voor 

senioren (een niet-medisch dagcentrum). De vzw plaatst openheid naar de buurt toe en de strijd 

tegen isolement bij senioren centraal. 
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De respondenten aan het woord: 

Een van de troeven van de coördinerende vzw – zo blijkt uit de SWOT-analyse die in 2021 

werd gevoerd – is haar verankering in de wijk en haar kennis van de lokale formele en informele 

netwerken. Ook de flexibiliteit die de structuur van een “vzw” biedt, wordt benadrukt, 

tegenover de stuggere procedures en werkwijzen van overheidsstructuren. De mogelijkheid om 

samenwerkingsverbanden aan te knopen met organisaties en verenigingen van allerhande 

strekkingen (zonder “getrouwheidsconflicten”) wordt eveneens op prijs gesteld.  

De respondenten wijzen daarentegen ook op de grotere kwetsbaarheid van een structuur die 

niet over structurele financieringsmiddelen beschikt en moet terugvallen op een relatief 

beperkt team. Het feit dat het om een “proefproject” gaat wordt enerzijds opgeworpen als troef 

(het schept mogelijkheden om “out of the box” te denken), en anderzijds als zwak punt 

(sommige partners aarzelen om hun schouders te zetten onder een tijdelijk project met een 

onbekende toekomst). 

Beslissingsmodel en stuurgroep 

De stuurgroep bestaat naast de coördinerende vzw ook uit een medisch huis, een 

multidisciplinair mobiel zorgteam, een OCMW en een vzw die actief is als hulpcentrum. De 

stuurgroep komt regelmatig bijeen (6 tot 8 keer per jaar), al wordt er veel ruimte gelaten voor 

een experimentele aanpak. Naarmate het project evolueerde, werd het netwerk uitgebreid en 

kreeg de functie van de stuurgroep een meer informeel karakter. 

Binnen de coördinerende vzw buigen de projectverantwoordelijke en de coördinatrice van de 

vzw zich wel wekelijks samen over de administratieve en financiële aspecten. Een ‘cel CitiSen-

activiteiten’ zit overigens regelmatig samen met deze twee personen en twee leden van de Raad 

van Bestuur van de coördinerende vzw. Naast veelvuldig contact met de professionals in het 

kader van de ‘Kasten’ of de activiteiten op het programma (zie hierboven), vinden ook om de 

twee maanden vergaderingen plaats met de professionals van de betrokken organisaties (zie 

hierboven) om richting te geven aan het project. 

De operationaliseringsassistent organiseert dan weer maandelijkse vergaderingen met de 

vrijwilligers.  

Tot slot vergaderen de projectverantwoordelijke en de assistent wekelijks om de activiteiten 

van de afgelopen week te bespreken en de activiteiten van de volgende week te plannen: “Wat 

moet er de komende week gebeuren? Wat zijn de uitdagingen? En welke ondersteuning heb ik 

voor die activiteiten nodig?” 
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De respondenten aan het woord: 

De stuurgroep van het CitiSen-project is vrij beperkt in vergelijking met die van andere 

proefprojecten. Uit de SWOT-analyse bleek dat de gestage uitbreiding van de stuurgroep en 

de aanzienlijke inspanningen van de leden bepalend waren voor het project, in die zin dat “elk 

nieuw lid specifieke hulpmiddelen op het terrein en bijkomende vaardigheden aanlevert voor 

het project.” De deelnemers benadrukten dan ook de “steun die elke partner biedt door 

informatie en middelen ter beschikking te stellen”. Volgens de respondenten kunnen in de 

toekomst onder meer rusthuizen, artiesten, sociale huisvestingsmaatschappijen en 

ziekenfondsen (meer) betrokken worden bij het project. 

Een van de ‘Strenghts’ die in de SWOT-analyse naar boven kwam, was een “goede overdracht 

van bevoegdheden aan de projectverantwoordelijke”. Daar waren veel respondenten het over 

eens, al heerst er evenwel geen sluitende consensus over dit punt. 

Beheer van de integratie van verschillende soorten organisaties (vzw’s, lokale besturen enz.) in 

het project 

Bij het project zijn zowel vzw’s als lokale besturen betrokken, naast vrijwilligers, professionals, 

en actoren uit de zorgsector en de maatschappelijke hulpverlening. 

De respondenten aan het woord: 

Alle respondenten juichen de betrokkenheid van de verschillende actoren en de 

kennisoverdracht die daaruit voortvloeit toe. De aanzienlijke investering van de lokale 

besturen, meer bepaald in de ‘Kasten’, en de flexibiliteit die zij aan de dag legden, wordt 

bijzonder op prijs gesteld (“ze toonden echt een grote bereidheid om mee te werken”). Zij zagen 

in het project hun kans om contact te leggen met de informele groepen die ze vóór aanvang 

van het project niet kenden en om de band aan te halen met de meest kwetsbare senioren, die 

niet bij overheidsdiensten komen aankloppen. De overheden stemden er op hun beurt mee in 

om gegevens te delen, opdat de alleenwonende senioren vlotter kunnen worden opgespoord. 

Het maatschappelijk middenveld heeft eveneens heel actief meegewerkt aan het project, door 

deel te nemen aan de werkgroepen, door op te treden als oriëntatiepunt en door informatie te 

delen. 

Toch stonden een aantal obstakels de samenwerking in de weg. Enkele daarvan moeten nog 

worden overwonnen. “Het is best moeilijk om op andere locaties aan de slag te gaan, om de 

vertrouwde omgeving te verlaten. Dat is enigszins ontwrichtend.” Bij de verenigingen klonk 

het bij aanvang dan weer “als een uitdaging om een vertrouwensband te scheppen en samen te 

werken in een project dat overheidssteun geniet.” Uit de SWOT-analyse bleek inderdaad dat 
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beide stakeholders er een andere benadering van tijd op nahouden: als het om senioren gaat, 

is urgentie vaak geboden, terwijl de implementatie van het project vrij veel tijd in beslag nam, 

waardoor de actoren-partners tussen de stakeholders in komen te staan. Diezelfde SWOT-

analyse wees op de uitdaging die de concurrentie tussen structuren en andere actoren opwerpt 

en die overkomen moet worden of waarbij de actoren ‘zich moeten neerleggen’.  

Ook de terughoudendheid van bepaalde actoren tegenover de samenwerking tussen 

wijkbewoners en professionals moest overwonnen worden. (“Het ging om een werkwijze 

waar ze niet vertrouwd mee waren. Ze hadden hun twijfels bij de ethische kwesties en de 

begeleiding van senioren. Ze vreesden echt voor chaos, voor geklungel.”) De 

‘onderdompeling’ van professionals in de ‘Kasten’ en in het opsporingswerk met de 

referenten, zoals eerder beschreven, blijkt een bepalende rol te hebben gespeeld in de 

progressieve overwinning van obstakels: “ze waren erg onder de indruk van het contact, de 

samenwerking in duo’s en het werk dat zij verrichtten. Ze stelden dus al snel hun mening over 

de begeleiding bij en bleven de activiteiten van de duo’s steunen voor een goede samenwerking 

met de professionals en de wijkbewoners.” 

Communicatiewijze 

Voor de communicatie binnen en over het project werden, zoals eerder al vermeld, specifieke 

tools gebruikt (flyers, filmpjes enz.), al werd vooral tijdens bijeenkomsten en interprofessionele 

vergaderingen gecommuniceerd. 

De respondenten aan het woord: 

De succesvolle communicatie in het kader van het project kan grotendeels worden 

toegeschreven aan de inspanningen van de projectverantwoordelijke en de 

operationaliseringsassistent. Dit brengt ons evenwel bij de kwestie van de personalisering 

van het netwerk en de bestendigheid ervan, los van de betrokkenheid van die personen. 

Bepaalde respondenten wijzen onder meer op hun voorkeur voor meer digitale 

communicatie binnen het project. 

3) Cijfergegevens over de begeleiding van senioren in het kader van het CitiSen-

project 

Na een valse start in 2020 als gevolg van de coronacrisis, kon CitiSen de deuren van de ‘Kasten’ 

opengooien om er senioren uit de Brabantwijk te verwelkomen en te begeleiden, een globale 

analyse van hun maatschappelijke en zorgbehoeften te maken en gepaste oplossingen aan te 
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reiken. In 2020 werd ook gestart met de registratie van gegevens over die begeleidingen3 

(raadpleeg voor meer details het deel over de methodologie in dit rapport). De registratie van 

die gegevens werd in het verdere verloop van het proefproject voortgezet. Hier volgen de 

voornaamste resultaten sinds de start van de registratie, tot eind 2021.  

Twee voorafgaande aandachtspunten over de structuur van die resultaten kunnen nuttig zijn om 

de resultaten beter te begrijpen. Enerzijds hebben de cijfers in de tabellen betrekking op het 

aantal begeleidingen en niet op het aantal individuele personen. Met andere woorden: 

eenzelfde persoon kan meermaals een beroep hebben gedaan op het project (wat in 

werkelijkheid ook heel vaak het geval was), en elk afzonderlijk begeleidingsmoment zal dus 

een impact hebben op het totale aantal begeleidingen in de tabel. Anderzijds zijn de gegevens 

gespreid over twee projectfases. Het gaat meer bepaald om de ontwikkelingsfase van de 

‘Kasten’ (in 2020) en de consolidatiefase van die ‘Kasten’ (in 2021). In totaal vonden 304 

begeleidingsmomenten plaats in de geanalyseerde periode, waarvan 107 in de 

ontwikkelingsfase (2020) en 197 in de consolidatiefase (2021).  

Sociodemografische eigenschappen 

In   

 

 

3 Onder ‘begeleiding’ verstaan we alle activiteiten die leiden tot een analyse van behoeften en die in principe 

uitmonden in gepaste oplossingen. In dat verband geven we in tabel 4 aan welk percentage van de begeleidingen 

effectief tot een oplossing heeft geleid. 
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Tabel 3 over de voornaamste eigenschappen van de begeleidingen4 stellen we een algemene 

gemiddelde leeftijd van 65,4 jaar vast. Dat is nog vrij jong voor een publiek van senioren (de 

jongste begunstigde was 27 jaar), maar weerspiegelt de wens van CitiSen om zich flexibel op 

te stellen wat de leeftijd van het doelpubliek betreft, om in te spelen op de sociodemografische 

realiteit in de wijk (zie Diagnose 2019, waarin het belang van het fenomeen van vroegtijdige 

veroudering in de verf wordt gezet). 

Nagenoeg alle begeleidingen (93%) betroffen personen uit de Brabantwijk. De resterende 

procenten betreffen andere wijken van de gemeente (5%). We zagen in de loop van 2021 een 

heel bescheiden uitbreiding buiten het grondgebied van de gemeente (4% binnen het Gewest, 

1% buiten het Gewest, en 1% betrof de begeleiding van dakloze personen).  

  

 

 

4 Legenda bij de tabel: N.G. = niet in het kader van het project geregistreerd gegeven; N.V. = niet voorgesteld 

omwille van een te lage registratiegraad van de variabele. Tussen de haakjes wordt het percentage ontbrekende 

gegevens voor de variabele in kwestie aangegeven. 
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Tabel 3: Eigenschappen van de begeleidingen 

 
Ontwikkeling (2020) Consolidatie (2021) Totaal (2020-2021) 

 
N=107 N=197 N=304 

    

LEEFTIJD 107(0) 197(0) 304(0) 

Min.– Max. 46 - 92 jaar 27 - 88 jaar 27 - 92 jaar 

Gemiddeld 64 jaar 66,1 jaar 65,4 jaar 
    

GESLACHT 107(0) 197(0) 304(0) 

Vrouw 79% 65% 70% 

Man 21% 35% 30% 
 

   

ALLEENWONENDE PERSOON 106 (1%) 192 (2%) 298 (2%) 

Ja 36% 47% 43% 

Nee 64% 53% 57% 
 

   

ANDERSTALIGE PERSOON 107(0) 196(0) 303(0) 

Ja 84% 34% 51% 

Nee 16% 66% 49% 
 

   

WOONPLAATS 104(0) 197(0) 301 (1%) 

Projectgebied 97% 90% 93% 

Grenzend aan het projectgebied 0% 1% 1% 

Binnen de gemeente (niet aangrenzend) 3% 4% 4% 

In een naburige gemeente 0% 2% 1% 

In het Brussels Gewest 0% 2% 1% 

Buiten het Brussels Gewest 0% 1% 0% 

Dakloos 0% 1% 1% 
 

   

INKOMENSBRON 103(0) 192 (3%) 295 (3%) 

Pensioen 55% 60% 59% 

Uitkering (handicap/ziekte) 32% 21% 25% 

Sociale uitkering 3% 10% 7% 

Werknemer 0% 1% 0% 

Zelfstandige 1% 0% 0% 

Werkloos 1% 7% 5% 

Geen eigen inkomen 8% 2% 4% 
    

MANTELZORGER GEKEND 106 (1%) 196 (0,5%) 302 (1%) 

Ja 91% 84% 86% 

Nee 9% 11% 11% 
    

HUISARTS / MEDISCH HUIS 100 (6%) 177 (10%) 277 (9%) 

Ja 99% 90% 94% 

Nee 1% 10% 6% 
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PROFESSIONELE REFERENT GEKEND 95 (11%) 196(0) 291 (4%) 

Ja 32% 14% 20% 

Nee 68% 86% 80% 

 

De begeleidingsmomenten betroffen voornamelijk vrouwen (70% van de begeleidingen, 79% 

in de ontwikkelingsfase en 65% in de consolidatiefase), personen die niet alleen wonen (57% 

van de begeleidingen, 64% in de ontwikkelingsfase en 53% in de consolidatiefase), personen 

die over een mantelzorger beschikken (86% van de begeleidingen, 91% in de 

ontwikkelingsfase en 84% in de consolidatiefase) en personen die het Frans onvoldoende 

machtig zijn om zonder hulp van een tolk bij de diensten aan te kloppen (51% van de 

begeleidingen, 84% in de ontwikkelingsfase en 34% in de consolidatiefase5). De 

multiculturaliteit binnen de wijk is dus erg groot en brengt een reeks uitdagingen met zich 

mee wat de toegang tot de diensten betreft (zonder kennis van de taal). De begeleide 

personen blijven evenwel relatief gespaard van een sterk sociaal isolement, dat groter blijkt 

in de wijken waar de twee andere projecten zijn opgezet. 13% van de begeleidingen die in het 

kader van CitiSen werden geboden, betrof personen die alleen wonen en niet over een 

mantelzorger beschikken, tegenover 48% in het project Senior Solidarité(it) (in de Jachtwijk 

en de Jourdanwijk) en 52% in het project Zoom Seniors (in de Anneessenswijk, Bosniëwijk, 

Marollenwijk, Hallepoortwijk en Stalingradwijk).  

Op sociaal-economisch vlak beschikken we over informatie over de inkomensbron van de 

begeleide personen. 59% van de begeleidingen betrof personen die een pensioen krijgen, 

bij 25% van de begeleidingen krijgt de begunstigden een uitkering omwille van ziekte of 

invaliditeit en bij 7% van de begeleidingen krijgt de begunstigde een sociale uitkering. 

5% van de begeleidingen betreffen personen die werkloos zijn en 4% gaat om personen 

zonder eigen inkomen (zij worden met andere woorden geholpen door familieleden of zijn 

afhankelijk van het pensioen van de partner).  

Tot slot bieden twee variabelen ons zicht op de zorg- of welzijnsprofessionals bij wie de 

begunstigden in eerste instantie terechtkunnen, met enerzijds het feit dat ze over een huisarts 

beschikken (of ingeschreven staan bij een medisch huis) en anderzijds het feit dat ze 

terechtkunnen bij een andere professionele welzijns- of zorgreferent. Maar liefst 94% van de 

 

 

5In de marge van de kwalitatieve evaluatie van de begeleiding van senioren in het kader van het project bleek de 

registratie van de variabele ‘anderstalige persoon’ inconsequent. In een (niet te bepalen) deel van de gevallen werd 

het antwoord op deze vraag naar de beheersing van de taal van de instellingen (statuut van anderstalige) vervangen 

door de vraag naar de moedertaal (anders dan de taal van de instellingen). In die zin werd het aandeel anderstalige 

personen overschat. 
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begeleidingen betrof personen die over een huisarts beschikken (respectievelijk 99% en 

90% in de twee projectfases). Een kleiner aandeel betrof personen die terechtkunnen bij 

een welzijns- of zorgreferent (20% van de begeleidingen, respectievelijk 32% en 14% in de 

twee projectfases). De gegevens met betrekking tot de huisartsen blijken erg gunstig, als we 

weten dat gemiddeld 85% van de 65- tot 74-jarigen en gemiddeld 86% van de 75-plussers in 

2019 een huisarts raadpleegde in Schaarbeek, volgens het Intermutualistisch Agentschap 

ATLAS. 

Context van het contact voorafgaand aan de begeleiding 

Tabel 4 biedt ons dan weer zicht op de kennismaking en contactopname met het project, die 

uiteindelijk hebben geleid tot de begeleiding van de persoon. Daarvoor beschikken we over 

twee verschillende variabelen. De eerste variabele geeft aan wie het eerste contact legde, de 

tweede variabele geeft de locatie (of context) van dat contact aan. 

Tabel 4: Eigenschappen van de kennismaking en contactopname met het project 

 Ontwikkeling (2020) Consolidatie (2021) Totaal (2020-2021) 

 N=107 N=197 N=304 

    

INITIATIEFNEMER 106 (1%) 196(0) 302 (1%) 

Oudere persoon 65% 78% 73% 

Mantelzorger 6% 2% 3% 

Projectinterveniënt 28% 15% 20% 

Andere 1% 6% 4% 
 

   

LOCATIE / CONTEXT 107(0) 197(0) 304(0) 

Contactpunt van het project 73% 84% 80% 

Telefonisch 8% 7% 8% 

Thuis bij de persoon 9% 7% 8% 

Op straat 8% 2% 4% 

Andere 1% 0% 0% 

 

Wat het contactinitiatief betreft, merken we dat een grote meerderheid van de 

begeleidingen voortvloeit uit een contactopname door de senioren zelf (73%). We merken 

daarentegen een negatieve trend op tussen de twee projectfases wat de contactopnames door 

de projectinterveniënten/-partners betreft. In de ontwikkelingsfase van de ‘Kasten’ namen 

de interveniënten/partners in 28% van de gevallen het initiatief, tegenover 15% in de 

consolidatiefase (goed voor 20% van de begeleidingen in beide fases samen). De beschikbare 

gegevens wijzen op een gelijkwaardige verschuiving van die ‘verloren’ procenten (13%) naar 

http://www.aim-ima.be/Atlas-AIM
http://www.aim-ima.be/Atlas-AIM
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de contactopnames door de senioren zelf (van 65% naar 78%). Hoewel de oorzaak van die 

negatieve trend – die zich trouwens in elk van de drie projecten aftekent – moeilijk te 

bepalen valt, kunnen we verscheidene, al dan niet complementaire hypotheses naar voren 

schuiven. Die trend kan op een positieve manier worden toegeschreven aan de toename in 

bekendheid van het CitiSen-project bij de senioren in de wijk en/of aan een meer rechtstreekse 

doorverwijzing naar CitiSen van de senioren door externe actoren (beide hypotheses stroken 

met de strategie ter bevordering van de autonomie van de begunstigden). 

Wat de plaats of context van de contactopname betreft, merken we dat de begeleidingen 

vooral (80%) in de ‘Kasten’ worden geregistreerd. Het percentage in kwestie lag overigens 

al in de ontwikkelingsfase zo hoog, meer bepaald 73% van de gerealiseerde begeleidingen. We 

kunnen dus stellen dat de inspanningen omtrent de zichtbaarheid van de ‘Kasten’ sinds zij de 

deuren openden hun vruchten afwierpen. In tweede instantie, zij het in veel mindere mate, vond 

het eerste contact met het project voor de begeleide personen bij hen thuis of telefonisch 

plaats (in beide gevallen 8% van de begeleidingen). Tot slot merken we op dat de 

Brabantwijk als enige van de drie projectwijken begeleidingen optekende na contact in de 

openbare ruimte (op straat) (4%). 

Als we beide variabelen in Tabel 4 met elkaar vergelijken (niet-voorgestelde gegevens), stellen 

we een verschil in de manieren van contactopname vast die de voorkeur wegdragen van 

de professionals enerzijds en van de senioren anderzijds. Voor de professionals gaat de 

voorkeur uit naar de ‘Kasten’ (58%), gevolgd door de woonplaats van de begunstigde 

(21%) of een telefonische contactopname (12%). We wijzen wel op een afname van de 

contactopnames thuis bij de begunstigde tussen de twee projectfases (zowel in absolute aantal 

als procentueel, met een terugval van 29% in 2020 naar 15% in 2021). Die afname wijst op een 

mogelijke (neerwaartse) evolutie in het aantal huisbezoeken (hetzij op initiatief van de 

interveniënten, hetzij op aansturen van de senioren zelf). Voor de senioren gaat de voorkeur 

uit naar een contactopname via de ‘Kasten’ (88%) en naar een telefonische 

contactopname (5%) met het oog op begeleiding. 

Soorten behoeften die in kaart werden gebracht in het kader van de gerealiseerde 

begeleidingen 

Tabel 5 geeft beknopt de grote categorieën behoeften weer die in kaart werden gebracht voor 

elke begeleiding van senioren. We willen er meteen op wijzen dat tijdens elk 

begeleidingsmoment doorgaans meerdere behoeften gelenigd worden, die op hun beurt 

verschillende subtypes van behoeften omvatten. In die zin betreft elke begeleiding meestal 



50 

 

een hele waaier en een heel aantal behoeften. Verder betreffen de geïdentificeerde 

behoeften voornamelijk basisbehoeften: basisrechten, algemene dagelijkse 

levensverrichtingen, huisvesting, alledaagse activiteiten, gezondheid, mobiliteit, sociaal 

contact.  

Tabel 5: Analyse van de behoeften 

 Ontwikkeling (2020) Consolidatie (2021) Totaal (2020-2021) 

 N=107 N=197 N=304 

    

GEÏDENTIFICEERDE BEHOEFTEN 
   

Maatschappelijke hulpverlening 59% 71% 66% 

Algemene dagelijkse levensverrichtingen 61% 29% 40% 

Huisvesting 15% 23% 20% 

Verzorging 16% 7% 10% 

Ontspanning en sociaal contact 6% 5% 5% 

Mobiliteit 7% 2% 4% 

 

De behoefte aan maatschappelijke hulpverlening blijkt het hoogst te liggen (66% van de 

gevallen, respectievelijk 59% en 71% in de twee projectfases, met een toename van de vraag 

in 2021). Dit eerste type behoeften betreft onder meer administratieve vragen i.v.m. pensioenen 

of de erkenning van een handicap, de toegang tot sociale rechten, sociale voordelen, bankzaken 

of justitie. Vervolgens betreft 40% van de begeleidingen situaties die verband houden met 

algemene dagelijkse levensverrichtingen, waaronder aanvragen voor familie- of 

huishoudhulp (inclusief dienstencheques), thuiswacht of thuiszorg. Op de derde plaats komt de 

begeleiding omtrent huisvesting en de woonsituatie (kwaliteit van de woning en aanpassing 

aan de behoeften van de begunstigde), goed voor 20% van de geboden begeleiding. Het gaat 

onder meer om aanpassingen in de woning, de uitvoering van kleine werken, de zoektocht naar 

een andere woning (inclusief een rust- en verzorgingstehuis), verhuishulp of maatschappelijke 

hulpverlening omtrent huisvesting. Eigenlijke zorgaanvragen (algemene geneeskunde, 

zorgcoördinatie, paramedische hulp, geestelijke gezondheidszorg of andere gespecialiseerde 

zorgen of technische ondersteuning) komen op de vierde plaats (net als in de andere twee 

projecten) en betreft 10% van de geboden begeleiding. We merken in dat verband dat het 

percentage met de helft is afgenomen van de ene projectfase op de andere projectfase, meer 

bepaald van 16% naar 7%. 5% van de begeleidingen betrof vragen omtrent 

ontspanningsactiviteiten of sociaal contact (cursussen, sport of cultuur, ontmoetingsplaatsen 

voor senioren of wijkbewoners, vrijwilligerswerk). Tot slot ging 4% van de gevallen over 
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mobiliteitskwesties (taxicheques, verplaatsingen voor ontspanningsactiviteiten, medische 

afspraken of boodschappen). We stellen een afname vast van het aantal aanvragen omtrent deze 

behoeften tussen de eerste en de tweede projectfase, al hebben we daar geen duidelijke 

verklaring voor. 

Begeleidingsinterventies en -acties in het kader van het project 

Tabel 6 geeft de begeleidingsinterventies en -acties weer die in het kader van het project in 

2019 en 2021 werden geboden. Ter herinnering: een begeleiding wordt geregistreerd zodra er 

een analyse van behoeften plaatsvindt. We merken in de eerste plaats op dat er aan 100% van 

de begeleidingsaanvragen gevolg werd gegeven. Hoewel er dus gevolg werd gegeven aan 

elke aanvraag, betekent dit nog niet dat er systematisch een oplossing kon worden geboden voor 

de behoeften, aangezien het in dit proefproject geteste model steunt op netwerkactiviteiten en 

de doorverwijzing naar geschikte actoren of diensten, met het oog op een oplossing voor een 

waaier aan behoeften die bij senioren in de wijk in kaart werden gebracht. De multimodaliteit 

die vereist is om aan de diverse behoeften tegemoet te komen, wordt duidelijk aan de hand van 

twee indicatoren in Tabel 6. Elke begeleiding bestond uit 1 tot 3 stappen, naargelang de 

specifieke situatie van de begunstigde, met een gemiddelde van 1,2 ondernomen stappen 

of acties in het kader van het project.  

Om welke stappen of acties gaat het hier precies? De acties en stappen worden ondergebracht 

in 9 categorieën, die zijn opgelijst in Tabel 6 (raadpleeg Bijlage 7 voor een beschrijving van 

elke categorie). 

In de eerste plaats zien we activiteiten i.v.m. het in contact brengen van de senioren met 

personen en diensten (doorverwijzing), goed voor 54% van de begeleidingen. In de meeste 

gevallen gaat het hier om de overdracht door CitiSen van specifieke (nominatieve) gegevens 

aan de oudere persoon met het oog op een oplossing voor zijn of haar behoefte (zie bijlage 7, 

categorie ‘Informatie’, 1e regel), en waarbij de begunstigde dus zelf het initiatief tot 

contactopname met de perso(o)n(en) nam, aangezien alleen de begunstigde over die informatie 

beschikt. We zien een toename van dit type acties naarmate het project vorderde, van 45% in 

de ontwikkelingsfase naar 58% in de consolidatiefase. Deze toename zou kunnen wijzen op een 

beter inzicht van het project in het netwerk van welzijns- en zorgactoren. 

Op de tweede plaats zien we de begeleidingen inzake administratieve hulpverlening (29%). 

Deze categorie omvat: toelichting omtrent sociale rechten of voordelen; hulp bij stappen om 

informatie te verkrijgen of een specifiek dossier van de persoon te verifiëren; hulp bij het 

invullen van documenten, formulieren of voor het verzenden of indienen van een dossier voor 
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de begunstigde; de inschrijving voor een dienst of begeleiding. Dit reeds erg hoge percentage 

kan deels toe te schrijven zijn aan de grote trend die zich sinds de coronacrisis bij vele 

overheidsdiensten (besturen, sociale diensten enz.) of privédiensten met een openbaar nut 

(energieleveranciers, banken enz.) voordoet om de toegang tijdelijk op te schorten, 

toegangsvoorwaarden op te leggen (verplicht via afspraak) of de frontdesk definitief te 

sluiten. Ook de versnelde digitalisering van diensten kan hierin een rol spelen, waardoor 

de digitale kloof groter wordt. CitiSen, daarentegen, biedt via de ‘Kasten’ een laagdrempelige 

toegang tot diensten.  

Op de derde plaats staat het maken van afspraken (per e-mail of telefonisch, om en afspraak 

vast te leggen voor een medische, sociale of andere nuttige dienst) in naam van de begunstigde, 

goed voor 14% van de begeleidingen. We zien een zekere toename in het aantal dergelijke 

begeleidingen, van 11% in de eerste projectfase naar 16% in de tweede projectfase. 

13% van de begeleidingen betreft vervolgens acties die eigen zijn aan het CitiSen-project. Het 

gaat meer bepaald om aanvragen voor het vertalen van persoonlijke brieven of documenten, 

en/of het gebruik van een tolk. Deze activiteiten stroken met de multiculturele eigenschappen 

van de wijk, zoals eerder vermeld. We wijzen ook meteen op de sterke afname van deze 

activiteiten, van 23% in de eerste projectfase naar 8% in de tweede projectfase, oftewel een 

terugval van bijna twee derde. Dit strookt evenwel met de afname van het aantal begeleidingen 

voor anderstalige personen in de tweede projectfase ten opzichte van de eerste (zie  
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Tabel 3). 

Dan is er nog de categorie ‘informatie’. Deze categorie omvat de algemene verspreiding van 

informatie over het bestaan van nuttige diensten of locaties voor de begunstigde, goed voor 4% 

van de begeleidingen. Het percentage lijkt over het algemeen laag te liggen, en ligt vooral in 

de tweede projectfase opvallend laag (0%). Het lijkt er dan ook op dat “te algemene” informatie 

weinig pertinent wordt geacht in het kader van de begeleidingen in het CitiSen-project. 

De drie volgende soorten stappen waar – zoals blijkt uit tabel 4 – in volgorde van voorkomen 

in heel beperkte mate een beroep op werd gedaan, namen in frequentie af van de eerste 

projectfase op de andere (ontwikkeling en consolidatie). Het gaat om de opvolging van de 

begeleiding van personen, inclusief een opvolging van het begeleidingsdossier tot er een 

oplossing werd geboden of een contactopname per telefoon of per e-mail om na te gaan of de 

doorverwijzing heeft plaatsgevonden. Deze vorm van begeleiding werd in 0% van de 

activiteiten gevoerd en nam meer bepaald van 1% in de eerste projectfase af naar 0% in de 

tweede fase. Ook de huisbezoeken vallen hieronder – ongeacht of die er kwamen op initiatief 

van een dienst/interveniënt of op vraag van de begunstigde (of zijn of haar omgeving) – (1% 

van de begeleidingen, met een afname van 2% in de eerste fase naar 0% in de tweede fase), 

evenals de fysieke begeleiding van de persoon naar een afspraak bij een sociale of medische 

dienst (3% van de begeleidingen, met een afname van 5% naar 2%). Een mogelijke verklaring 

hiervoor, althans volgens ons, is de organisatie van een opleiding en opvolging voor de duo’s 

binnen de ‘Kasten’, om te waken over een coherente begeleidingswijze in lijn met de 

doelstellingen van het proefproject (zie ‘De lokale informatie-, steun- en aanspreekpunten: 

de ‘Kasten’’). 

De psychosociale begeleiding van de personen betreft situaties van alleenwonende personen 

die veeleer een luisterend oor nodig hebben, en niet zozeer nood hebben aan specifieke 

informatie of diensten. De psychosociale begeleiding vervolledigt onze lijst en is goed voor 1% 

van de begeleidingen, met een toename van 0% in 2020 naar 2% in 2021. 

Tabel 6: Reactie op de aanvragen en ondernomen acties en interventies 

 
Ontwikkeling (2020) Consolidatie (2021) Totaal (2020-2021) 

 
N=107(0) N=196(0) N=303(0) 

    

REACTIE OP DE AANVRAAG 99% 100% 100% 
    

AANTAL ONDERNOMEN ACTIES EN 

INTERVENTIES 

   

Gemiddeld 1,3 1,2 1,2 

Min.– Max. 1-3 1-3 1-3 
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AARD VAN DE ONDERNOMEN ACTIES EN 

INTERVENTIES 

   

Doorverwijzing 45% 58% 54% 

Administratieve hulpverlening 31% 28% 29% 

Maken van afspraken 11% 16% 14% 

Vertaal-/tolkdiensten 23% 8% 13% 

Informatie (flyer enz.) 10% 0% 4% 

Fysieke begeleiding 5% 2% 3% 

Psychosociale begeleiding 0% 2% 1% 

Huisbezoeken 2% 0% 1% 

Specifieke opvolging (e-mail, telefoon) 1% 0% 0% 
    

GEWENSTE DIENSTEN OF 

DOORVERWIJZINGEN 

   

Algemene dagelijkse levensverrichtingen 26% 34% 31% 

Maatschappelijke hulpverlening & begeleiding 

(basisrechten) 

16% 33% 27% 

Zorgprofessionals & -diensten 34% 18% 24% 

Informele hulp 29% 20% 23% 

CitiSen 2% 22% 15% 

Socioculturele hulp 8% 7% 7% 

 

  



55 

 

Tot slot biedt het laatste deel van Tabel 6 ons zicht op de gevraagde diensten of reden van 

doorverwijzing van de persoon als reactie op zijn of haar aanvraag. 

In 31% van de begeleidingen ging het om diensten ter ondersteuning van algemene dagelijkse 

levensverrichtingen. Die omvatten diensten inzake thuiszorg, huisvesting, aanpassing van de 

woning, verhuis, vervoer, ouderenhulp en overheidsdiensten. Daarna komen de 

maatschappelijke zorg- en hulpactoren, goed voor 27% van de begeleidingen. Hier gaat 

het om OCMW’s en andere sociale diensten, diensten voor juridische bijstand, administratieve 

hulp of voeding, politiediensten, energieleveranciers, verzekeringen en banken. Op de derde 

plaats komen de zorgactoren (24% van de begeleidingen) die eerstelijnszorg, thuiszorg, 

gespecialiseerde zorg en ziekenhuisdiensten bieden, naast de ziekenfondsen en apothekers. We 

willen wijzen op de afname van het beroep op deze actoren (van 34% in de eerste projectfase 

naar 18% in de tweede projectfase), die mogelijk – minstens deels – te verklaren valt door de 

afname van het percentage begeleidingen voor zorgbehoeften van de eerste op de tweede 

projectfase (zie Tabel 5). 23% van de begeleidingen betrof informele hulp of een 

doorverwijzing naar informele hulp (diensten of initiatieven van of aangeboden door 

vrijwilligers). Dit percentage strookt enigszins met het verloop van het project, dat aanzienlijk 

investeerde in de inclusie van en de samenwerking met actoren voor informele hulp. De actoren 

in de socioculturele sector (7%) worden waarschijnlijk weinig aangesproken omwille van de 

beperkte behoefte binnen deze categorie. Tot slot merken we een sterke stijging in de acties 

die rechtstreeks door CitiSen werden ondernomen in 2021 (20%) ten opzichte van de 

eerste projectfase (2%). Hierover kunnen we de lezer dezelfde hypotheses aanreiken als in de 

voorgaande paragraaf wat betreft het rechtstreekse aanpak binnen het project in de plaats van 

een doorverwijzing van de begunstigden naar externe hulpactoren of -diensten. 
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B. Proefproject ‘Senior Solidarité(it)’ 

1) Identiteitskaart van het project 

a) Algemene presentatie van het project 

Het project Senior Solidarité werd initieel opgezet door de gemeentedienst Contact Plus, in 

samenwerking met het Medisch Centrum Maalbeek, het OCMW van Etterbeek, Buurthuis 

Chambéry en Klinicare. De coördinerende dienst is Contact Plus, de dienst voor sociale 

aangelegenheden van de gemeente Etterbeek, die zich richt tot senioren, personen met een 

handicap en/of met beperkte mobiliteit. 

Het project ging administratief gezien van start op 5 november 2018, met de aanwerving van 

een voltijdse projectverantwoordelijke en een deeltijdse psychosociaal begeleidster. De functie 

van psychosociaal begeleidster zou later worden vervangen door die van de zorgcoach, zoals 

verder wordt toegelicht. 

b) Activiteitengebied van het project 

Het project Senior Solidarité(it) richt zich tot de oudere personen in de Jacht-Jourdanwijk 

(codes 33 en 34 van de Wijkmonitoring), het westelijke deel van de gemeente Etterbeek 

(Afbeelding 2: het rood omlijnde gebied). De keuze voor dit grondgebied werd mee bepaald 

door het reeds bestaan van het Duurzaam Wijkcontract Jacht-Gray, dat een gebied beslaat van 

het Jourdanplein tot het gemeentehuis (Afbeelding 2: de rood gearceerde zone). De projecten 

die werden opgezet in het kader van het Duurzaam Wijkcontract hadden als doel een 

aangenamere leefomgeving te scheppen en focusten voornamelijk op huisvesting, 

infrastructuur en openbare ruimte, milieu, sociaal-economische aspecten en sociale cohesie. De 

coördinerende diensten achter Senior Solidarité(it) zagen mogelijkheden om de impact van 

beide projecten te versterken en hebben daarom besloten om de perimeter van het Duurzaam 

Wijkcontract uit te breiden naar het Jourdanplein enerzijds en de zogenoemde Jachtwijk 

anderzijds (Afbeelding 2: het blauw omlijnde gebied). Zo ontstond een activiteitengebied met 

gelijkaardige demografische eigenschappen: de Jacht-Jourdanwijk. 
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Afbeelding 2 – Geografische afbakening van de Jacht-Jourdanwijk, zoals bepaald in de Wijkdiagnose 

voor het project Senior Solidarité(it) 

c) Demografische en sociaal-economische eigenschappen van de beoogde wijk 

Bij aanvang van het project, begin 2019, telde de Jacht-Jourdanwijk 12.667 inwoners, waarvan 

8,62% 65-plussers, oftewel 1092 personen, volgens het bevolkingsregister van de gemeente op 

18 januari 2019. 30% van die 1092 personen was 80 jaar of ouder en liep dus een hoog risico 

op een verlies van autonomie. 78% van de senioren in beide beoogde wijken had de Belgische 

nationaliteit, gevolgd – zij het in veel beperktere mate – door 4,21% Italiaanse burgers en 3,66% 

Franse burgers (Contact Plus, 2019). Wanneer we de hele Etterbeekse bevolking belichten, zien 

we echter een grotere diversiteit, zowel wat de nationaliteit van de inwoners betreft, als op 

sociaal-economisch vlak (een mix van onderklasse, middenklasse en welgestelde inwoners). 

De nabijheid van de Europese instellingen heeft langzaam maar zeker een invloed gehad op het 

gezicht van de gemeente. Zo is de gemiddelde leeftijd van de inwoners aanzienlijk gedaald, 

terwijl de sociale ongelijkheid binnen de gemeente is toegenomen, met vooral in het westen 

van de gemeente een grotere armoede (BISA, 2016). Het gemiddelde jaarinkomen van de 

inwoners van de Jacht-Jourdanwijk ligt inderdaad lager dan in de rest van de gemeente 

(€ 12.020 tegenover € 12.597 in 2015, volgens de gegevens van de Wijkmonitoring van 2019: 

https://wijkmonitoring.brussels/tables/?). Anderzijds lag het aandeel 65-plussers met een 

vervangingsinkomen hoger in onze twee beoogde wijken (Contact Plus, 2019). 

 

https://wijkmonitoring.brussels/tables/?).
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2) Analyse van de interventies, mechanismen en actoren die hebben bijgedragen 

tot de doelstellingen van het project 

a) Contact leggen met de senioren en diegenen opsporen die kwetsbaar zijn 

Het project Senior Solidarité(it) voorzag uiteenlopende tools om kwetsbare senioren op te 

sporen en met hen in contact te treden. We vermelden hier de voornaamste tools en hun voor- 

en nadelen zoals aangegeven door de coördinatoren, partners en begunstigden van het project 

in de loop van de consultatierondes. 

Een stelselmatige outreach 

In het kader van stelselmatige outreachactiviteiten wordt naar het oudere publiek toegetrokken, 

om bij hen al in een vroeg stadium het project Senior Solidarité(it) voor te stellen en hen 

diensten aan te bieden die hen kunnen helpen om in hun behoeften en wensen te voorzien. Om 

volgens vastgelegde criteria (leeftijd en woonplaats) in contact te treden met de oudere 

bevolking, bood de gemeente toegang tot gegevens uit het bevolkingsregister, de burgerlijke 

stand en het vreemdelingenregister. Aan de hand van die criteria werd vóór elk bezoek een brief 

gestuurd naar de personen in kwestie ter aankondiging van het bezoek (en met de mogelijkheid 

om een bezoek te weigeren of uit te stellen). Het bezoek zelf verliep volgens een vast stramien, 

waarin het project werd toegelicht. Bij uitblijven van een reactie werd er een flyer achtergelaten. 

Het was voornamelijk de zorgcoach die instond voor deze stelselmatige outreach, in 

samenwerking met een medewerker van het Medisch Centrum Maalbeek en een medewerker 

van het Buurthuis Chambéry (Senior Solidarité(it), 2021), waarna ook een medewerker van het 

OCMW zich bij het team voegde. Van de 1.084 70-plussers die in 2021 werden opgenomen in 

de outreachstrategie, kon 32,5% daadwerkelijk ontmoet worden, heeft 33,7% de gemaakte 

afspraak geannuleerd of het bezoek uitdrukkelijk geweigerd, en heeft 33,8% niet gereageerd 

(Senior Solidarité(it), 2022). 

De respondenten aan het woord: 

De projectpartners zijn het er unaniem over eens dat de stelselmatige outreach een groot succes 

was. “Het lijkt me een van dé successen van het project. Dankzij de samenwerking met de 

gemeente konden we de senioren thuis opzoeken.”; “[De stelselmatige outreach en de Senior 

Mobile lijken mij] degelijke strategieën om in een vroeg stadium de senioren te bereiken. Laat 

ons hopen dat die strategieën een positieve evaluatie krijgen en op lange termijn uitgerold 

zullen worden. Het gaat volgens mij om een van de voornaamste verdiensten van het project, 

bepalend voor de positieve resultaten die het neerzet in de samenwerking met de gemeente.” 
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Dankzij de stelselmatige outreach werd het project in de kijker geplaatst en kon een publiek 

bereikt worden dat via andere initiatieven nog niet bereikt werd. “De actie heeft tot heel 

wat aanvragen geleid. Voorheen ondervonden we moeilijkheden om het oudere publiek in 

Etterbeek te bereiken, ook al verschenen er reeds enkele nummers van de Senior GazEtt en was 

er een Senior Mobile [...]. Dankzij deze opsporingsactiviteiten wisten we veel meer personen te 

bereiken, die niet vaak buiten komen, maar die evenzeer behoeften hebben.” 

De Senior Mobile 

De Senior Mobile is een mobiele stand die gedurende een week wordt opgezet op verschillende 

locaties in Etterbeek om het grote publiek te sensibiliseren voor de aspecten in verband met het 

langer thuis laten wonen van senioren in goede omstandigheden. De stand moet een gezellige 

sfeer scheppen en zo de senioren uitnodigen voor een kennismaking met de professionals, om 

inlichtingen te komen vragen of eenvoudigweg om wat tijd door te brengen met andere 

personen. Net als de stelselmatige outreach, heeft de Senior Mobile als doel naar de 

leefomgeving van het doelpubliek toe te trekken (Senior Solidarité(it), 2021). 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten zijn unaniem van mening dat de actie zinvol is binnen de globale strategie. 

“Het gaat om een zinvolle sensibiliseringsactiviteit”; “Dit is een goede strategie om in contact 

te treden met de verschillende Etterbeekse wijken en om de bewoners/senioren/potentiële 

vrijwilligers te bereiken”; “Dit project draagt bij tot de bekendheid van de diensten ten gunste 

van de oudere bevolking.” Net als bij de eerste opsporing zijn de respondenten het erover eens 

dat de Senior Mobile heeft bijgedragen tot het langer thuis laten wonen van senioren, zij het in 

mindere mate. De respondenten zijn het “helemaal eens” over het belang van de eerste 

opsporing, en “enigszins eens” over de invloed van de Senior Mobile. 

Een van de respondenten vertelt ons overigens dat het format van de Senior Mobile is 

geëvolueerd in lijn met de betrokkenheid van de partners, die zich moeilijk een hele week 

lang konden vrijmaken: “[Het Senior Mobile-project] is gaandeweg geëvolueerd: de 

betrokkenheid van de partners is veranderd, het format werd bijgestuurd [...] Het project werd 

herleid tot een week lang halve dagen met partners die zich zo niet langer volle dagen hoeven 

vrij te maken. Nu kunnen zij halve dagen hun steentje bijdragen in functie van de locatie en de 

zone waarbinnen zij actief zijn.” 

Geen van de senioren die geraadpleegd werden tijdens de interviews had het daarentegen over 

de Senior Mobile. Ze konden zich niet herinneren erover te hebben gehoord of wisten niet waar 

het over ging. 
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De infofolder 

Er werd bij aanvang van het project een informatieve folder opgesteld, steunend op de 

inspanningen van een werkgroep ‘communicatie’, bestaande uit senioren en leden van de 

stuurgroep van het project. De folder werd vormgegeven door de grafisch ontwerper van de 

gemeente, volgens de huisstijl van Etterbeek. De infofolder is bestemd voor de senioren en 

actoren met wie contact wordt gemaakt. In 2020 kreeg de folder een update, om de infotool 

aantrekkelijker en overzichtelijker te maken wat betreft de begeleidingsactiviteiten van de 

zorgcoach (Senior Solidarité(it), 2020; Senior Solidarité(it), 2021). 

De respondenten aan het woord: 

De mening van de projectpartners is verdeeld over de rol die de infofolder kan spelen. Ze zijn 

het eens over het feit dat de folder het project meer zichtbaarheid schenkt: “Gedrukte informatie 

blijft belangrijk voor de doelgroep van senioren. Folders en affiches vergroten de 

zichtbaarheid”; “Deze communicatietool schenkt het project meer bekendheid.” De partners 

zijn het evenwel minder eens over de vraag of de folder al dan niet heeft bijgedragen tot het 

langer thuis laten wonen van senioren. Zo is een van de respondenten het er “in zekere mate 

mee eens” dat de folder daarin een rol heeft gespeeld, terwijl een andere respondent “het daar 

eerder niet mee eens is”. 

Van de oudere begunstigden krijgt de folder een vrij slecht rapport, aangezien zij niet weten 

waar het over gaat en zich niet kunnen herinneren dat ze de folder ooit hebben gekregen. 

De Senior GazEtt 

De Senior GazEtt is een krantje voor de oudere Etterbeekse inwoners, waarin zij informatie 

vinden over het lokale aanbod dat hen kan helpen om langer thuis te blijven wonen: verzorging, 

hulp, ontspanning enz. (Senior Solidarité(it), 2021). 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten zijn het er unaniem over eens dat het om een actie gaat die de zichtbaarheid 

van de diensten voor senioren op het grondgebied vergroot en die zo dus bijdraagt tot het 

langer thuis laten wonen van de oudere bevolking: “Het is een goed idee om de alternatieve 

initiatieven voor senioren in de kijker te plaatsen”; “Deze tool brengt de diensten onder de 

aandacht die senioren kunnen helpen”. 

De Senior GazEtt bereikt niet alleen de senioren, maar richt zich ook tot een breder publiek 

(de inwoners, de naasten van de senioren, de handelaren enz.): “Ik denk dat de Senior GazEtt 

er is gekomen om een breed publiek te bereiken en te informeren [...] We hebben de tool dus 

samen met andere partners uitgewerkt en willen ook de senioren zelf ruimte bieden in het 
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krantje”; “We hebben deze kans gegrepen om de Senior GazEtt in het leven te roepen. We 

wilden dat alle senioren het krantje in de brievenbus kregen, maar het kon ook interessant zijn 

voor andere professionals of een breder publiek. Daarom bieden we het krantje ook aan bij 

apothekers en specifieke instanties.” 

Volgens een van de respondenten mag het krantje er wel wat aantrekkelijker uitzien: “Het 

is echter niet de perfecte tool, aangezien het krantje tweetalig is, in papieren versie enz. We 

hebben dus geprobeerd ook de mensen met een e-mailadres te bereiken, en hen de mogelijkheid 

te bieden om de Senior GazEtt per e-mail te ontvangen.” Een andere respondent betreurt de 

inmenging van de gemeente wat betreft de promotie van bepaalde diensten in functie van de 

banden tussen de diensten in kwestie en bepaalde gemeenschappen of politieke strekkingen. 

Hoewel we niet van een representatieve steekproef kunnen spreken, gaf de helft van de 

geïnterviewde begunstigden (4 personen) aan dat zij de Senior GazEtt kenden. De meeste van 

die personen hadden evenwel slechts een vrij vaag beeld van de inhoud van het krantje en 

toonden zich weinig enthousiast: “Ja, ik heb een krantje gekregen ...”; “Ja, dat heb ik. Maar 

ik moet bekennen dat ik het niet echt aandachtig doorneem. Ik heb nog geen behoefte aan dat 

alles. Het is niet echt op mij van toepassing.” Een van de personen benadrukt daarentegen 

wél het nut van het krantje. Ze houdt systematisch bij wat haar interesseert en kwam zo reeds 

in contact met het project: “Ik gooi dingen snel weg als ik ze niet meer nodig heb [...] daar 

bewaar ik alles [...] ik had de eerste kaart met alle telefoonnummers uitgeknipt en zo heb ik 

dankzij [de Senior GazEtt] gebeld.” 

Lokale steunpunten 

In de initiële reactie op de projectoproep was er sprake van een grotere zichtbaarheid, en dus 

een belangrijkere rol voor de bestaande contact-, ontmoetings- en buurtcentra binnen de 

gemeente. Volgens de coördinerende organisatie waren de locaties die door de verschillende 

bevolkingsgroepen bezocht werden als het ware de ideale toegangspoorten tot diverse diensten 

(maaltijden, een luisterend oor, sociaal contact, activiteiten enz.). De uiteenlopende locaties 

zouden iedereen in staat stellen vrij te kiezen tot welke plaats zij zich willen richten om soms 

delicate situaties te bespreken. De uitdaging bestond er dus in de verschillende locaties op te 

zoeken, op te lijsten en te contacteren, om hen meer zichtbaarheid te bieden (door hun ligging 

op een kaart aan te geven) en hun toegankelijkheid voor het doelpubliek te vergroten. Deze 

ambitie werd uiteindelijk niet verder nagestreefd. In plaats daarvan ging de focus vooral uit 

naar de telefoonlijn, beheerd door het coördinatieteam van het project, als contactpunt voor de 

senioren. 
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De respondenten aan het woord: 

Volgens bepaalde respondenten is de gemeente slecht bereikbaar voor senioren. Daarom 

moesten gedecentraliseerde onthaalpunten worden voorzien. “Het is volgens ons ook 

belangrijk om voor senioren toegankelijke onthaalpunten te voorzien op verschillende locaties 

in de wijk”; “Sinds de gemeentediensten hun intrek hebben genomen in het nieuwe 

gemeentehuis, beschikt Contact Plus niet langer over eigen lokalen. Dat wisten we al bij 

aanvang van het project, en we zagen het als een kans om een netwerk van contactpunten te 

voorzien voor senioren, elk met een specifieke focus en benadering”; “Wat de zichtbaarheid en 

toegankelijkheid voor senioren betreft [...] heeft de centralisering van de gemeentediensten, 

waarvan [Senior Solidarité(it)] deel uitmaakt [vooral sinds de verhuis], ertoe geleid dat er voor 

de mensen geen aangename omgeving is waar zij over hun problemen kunnen praten, zonder 

daarvoor te moeten bellen. Dat verhoogt volgens mij de drempel.” Andere respondenten zien 

het dus als een gemiste kans voor het project om zich (nog) toegankelijker op te stellen: “Het 

blijft een belangrijk aandachtspunt om toegankelijke infopunten te voorzien voor senioren in 

de wijk bij de gemeentediensten en de verenigingen, organisaties enz.”; “Deze inspanning lijkt 

me nog niet te zijn geleverd, en dat is een gemiste kans.” 

b) De multidisciplinaire en globale ondersteuning van senioren mogelijk maken 

Het project Senior Solidarité(it) heeft verschillende strategieën uitgerold om senioren de nodige 

ondersteuning te bieden in het licht van hun verschillende vragen en behoeften. We vermelden 

hier de voornaamste strategieën en hun sterke en zwakke punten volgens de coördinatoren, 

partners en begunstigden van het project. We verwijzen de lezer overigens graag door naar punt 

3) van deze uiteenzetting voor cijfergegevens over de aangeboden begeleiding voor senioren in 

het kader van Senior Solidarité(it). 

Begeleiding door de zorgcoach tijdens contact met de senioren 

“De zorgcoach is hét aanspreekpunt bij uitstek voor senioren. De coach benadert de situatie 

vanuit een globaal perspectief en zet vervolgens de gepaste zorg op. Het gaat om een 

professional die de kwetsbare ouderen begeleidt en hen in contact brengt met de formele en 

informele netwerken. De zorgcoach is actief op het terrein, biedt iedereen een luisterend oor 

en heeft voeling met de individuele realiteit van elke kwetsbare persoon. Het is de zorgcoach 

die de twee netwerken met elkaar in contact brengt en toeziet op hun samenwerking ten gunste 

van het doelpubliek” (Contact Plus, 2017). 

De respondenten aan het woord: 
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De projectpartners zijn het erover eens dat het om een van de centrale acties gaat met het 

oog op het langer thuis laten wonen van senioren: “Volgens mij is de begeleiding van 

kwetsbare senioren in verschillende aspecten van het leven een cruciaal en onmisbaar element 

in het beleid dat hen moet toelaten om langer thuis te blijven wonen in goede omstandigheden”; 

“Dat is het uitgangspunt van de activiteiten en de feedback ter zake van de senioren klinkt 

positief”; “Het gaat om een van de bepalende acties in het project”. Ook enkele senioren die 

begeleiding kregen via Senior Solidarité(it) zijn die mening toegedaan: “Laat ons zeggen dat 

het vrij beperkt bleef, maar het feit dat het heel positief was, heeft mij een warm gevoel 

geschonken, zeg maar.” 

Verschillende begunstigden van de begeleiding in het kader van Senior Solidarité(it) 

benadrukken de individuele benadering en het feit dat de persoon centraal staat als de 

grootste troeven van dit model: “Waarom is het nuttig? Omdat het om een meer individuele 

aanpak gaat. De aanpak is individueel en wordt tijdig geboden.” In die zin dat deze aanpak 

geen verplichting inhoudt of een engagement creëert voor de personen die heel specifieke hulp 

willen inroepen, hetzij wat betreft het soort dienst als wat betreft de sporadische aard van de 

oplossing. Twee geïnterviewde personen kwamen heel sporadisch in contact met de dienst, voor 

heel specifieke behoeften in het kader van de COVID-19-vaccinatie. 

De vertrouwensband tussen de zorgcoach en de oudere begunstigde lijkt een cruciale vereiste 

voor het goede verloop van de begeleiding. De specificiteit van het werk van de zorgcoach in 

de begeleiding van senioren vereist volgens een van de respondenten “aandacht voor de 

persoon zelf, een vertrouwensband en een luisterend oor om de persoon op weg te helpen naar 

hulp, naar contact”; “Het is zo dat bepaalde senioren niet meteen al hun behoeften op tafel 

leggen en een tweede bezoek of een specifiek tijdstip afwachten alvorens ze grotere of meer 

persoonlijke problemen aankaarten. Dit wijst op het belang van een vertrouwensband tussen 

de zorgcoach en de begunstigde, voor een goed verloop van de begeleiding.” 

De garantie op een oplossing of antwoord via de zorgcoach is een andere bepalende factor 

voor de doeltreffendheid van het project, aldus een van de begunstigden. “Voor mij persoonlijk 

is de grootste troef [van de zorgcoach] dat hij ons probleem heeft begrepen en er adequaat op 

heeft gereageerd. Hij heeft een oplossing gevonden, die er aanvankelijk niet was. Dat vind ik 

het belangrijkste [...]. Het is in feite iemand die als tussenschakel moet optreden, oplossingen 

moet zien te vinden. Ik beschik namelijk zelf niet over de nodige contacten daartoe.” 

Voor senioren die thuis wonen, met alle evoluerende behoeften van dien, biedt die band hen 

houvast, een ankerpunt: “Het is een zekere geruststelling dat ik [de zorgcoach] kan bellen als 

er mij iets zou overkomen. Ja, dat is belangrijk. Mijn kinderen wonen ver weg [...]. Dat ik bij 
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[de zorgcoach] terechtkan, iemand kan contacteren als ik een probleem heb – zonder hem lastig 

te vallen of al te vaak te contacteren – biedt een zekere houvast.” Gezien de coronacrisis bleek 

de functie van de zorgcoach bijzonder nuttig, volgens een van de respondenten ,“om als 

tussenschakel op te treden tussen de senioren en de professionals, in een periode met een grote 

werkdruk en veranderende procedures op het terrein.” 

Het verloop binnen de functie van de zorgcoach werd evenwel als een heuse beperkende 

factor gezien door de senioren, die nood hebben aan een stabiele vertrouwensband: “Het feit 

dat het aantal begeleidingen is afgenomen, valt toe te schrijven aan het verloop binnen de 

functie van zorgcoach.” Volgens bepaalde respondenten was dit personeelsverloop te wijten 

aan de weinig aantrekkelijke tewerkstellingsomstandigheden voor de zorgcoach, die 

aanvankelijk deeltijds aan de slag ging. 

De gespreksfiche 

De gespreksfiche werd bedacht en opgesteld door de zorgcoaches als houvast in hun dagelijkse 

contact met de senioren en om de levensomstandigheden te overlopen die tot een aanvraag voor 

hulp of dienstverlening zouden kunnen leiden (Bijlage 8). 

De respondenten aan het woord: 

Volgens een van de respondenten bestaat het nut van deze tool erin een geschreven verslag 

van de behoeften en aanvragen bij te houden waar de oudere persoon gewag van maakt, om 

er in toekomstige begeleidingen rekening mee te houden: “Deze tool helpt echt om alle facetten 

te belichten, die ons zonder de fiche zouden kunnen ontgaan, of om te vermijden dat we 

uitsluitend afgaan op het probleem dat door de persoon wordt aangekaart. Dan is het 

belangrijk om verder te kijken dan die eerste elementen die door de persoon worden 

aangegeven.” 

Cognitieve vertekening bleek een heus struikelblok tijdens de gesprekken met de personen, 

zoals ze ook zelf aangaven: “Ik kan het me niet goed meer herinneren”; “Hoe kwam dat ook 

alweer?”; “Mijn geheugen laat het soms wat afweten.” Hoewel de steekproef van 

geïnterviewde senioren statistisch gezien niet significant is, heeft slechts een minderheid van 

hen (twee van de acht personen) het over een min of meer gedetailleerd gesprek met de 

zorgcoach over hun behoeften. Volgens de personen in kwestie ging het om een analyse van 

hun huisvestingssituatie in functie van hun beperktere mobiliteit. 
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Flowchart van de zorgcoach (overzicht van de diensten) 

Tal van hulp- en zorgdiensten voor ouderen zijn actief op het grondgebied van Etterbeek en zijn 

te vinden via een brede waaier aan doelgerichte informatiebronnen of media. Een van de 

voornaamste doelstellingen van het project bestaat erin het aanbod in kaart te brengen en 

duidelijker te stellen, steunend op de expertise en netwerken van geëngageerde partners. De 

flowchart van de zorgcoach (Bijlage 9) werd ontwikkeld om het hele hulp- en zorgnetwerk in 

Etterbeek in kaart te brengen, om zo de zorgcoach te ondersteunen in zijn zoektocht naar 

oplossingen voor de behoeften en vragen van senioren, en om tegelijk de rol van de zorgcoach 

in de verf te zetten bij de actoren op het terrein. De flowchart wordt continu bijgewerkt in 

functie van het veranderende aanbod en de aard van de vragen. De flowchart moet uiteindelijk 

uitmonden in een overzicht van het hele aanbod – van zowel formele als informele actoren – 

om de zichtbaarheid ervan bij de professionals én de begunstigden te vergroten (Senior 

Solidarité(it), 2020). 

De respondenten aan het woord: 

De flowchart is het resultaat van “buurtwerk en inzicht in het netwerk”, en bleek bijzonder 

nuttig om antwoorden te bieden “op maat van de vragen en verlangens van de senioren en 

hun naasten”. “Vaak steunen onze acties dus op die flowchart. Zodra we zicht hebben op de 

behoeften, weten we meteen welke actoren we kunnen aanspreken”; “Dankzij dit grote 

overzicht, het grote netwerk dat door mijn voorgangers in kaart werd gebracht, kan ik heel 

eenvoudig en rechtstreeks informatie doorspelen aan de dienst die voor de behoefte in kwestie 

kan instaan.” 

Alleen staan enkele gemeentelijke procedures inzake de selectie van partners de 

transformatie van deze flowchart tot een publiek toegankelijke digitale tool in de weg. Zo 

konden een aantal in kaart gebrachte en nuttig geachte diensten voor senioren niet in de 

digitalisering van het overzicht worden opgenomen. “Zullen alle actoren zichtbaar zijn, of zal 

de gemeente de actoren ‘filteren’?” 

Zodra het overzicht voltooid is, kan het hele aanbod via één centrale tool worden belicht en 

wordt zo het huidige gebrek aan overzichtelijkheid weggewerkt: “We merken ook een veelvoud 

aan informatiebronnen op, wat het werk van de professionals enigszins bemoeilijkt. Elk register 

streeft een eigen doel na. Niet elke tool belicht hetzelfde aanbod... De professionals richten 

zich al snel tot een structuur waarmee ze vertrouwd zijn, zonder stil te staan bij de vraag of 

die wel strookt met de verlangens en behoeften van de begunstigden.” 
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Integratie en activering van actoren voor zorg en maatschappelijke hulpverlening 

Een van de doelstellingen die het project Senior Solidarité(it) nastreeft, is het in de verf zetten 

en bewerkstelligen van nieuwe samenwerkingen tussen actoren uit de welzijnssector en de 

zorgsector, die zich met hun opvolging en acties richten tot een publiek van kwetsbare senioren. 

De respondenten aan het woord: 

Zorgactoren zijn ondervertegenwoordigd ten opzichte van actoren voor maatschappelijke 

hulpverlening: “We zien duidelijk dat de actoren met een sociale missie in de meerderheid zijn 

en [...] het blijft moeilijk om eerstelijnszorgactoren te mobiliseren in dergelijke projecten, 

omwille van een tijdsgebrek. Het is misschien ook een kwestie van beroepscultuur, waarin tijd 

voor gesprek met de begunstigden gezien wordt als tijd die de professionals niet met hun 

patiënten kunnen doorbrengen.” Tegelijk stellen we vast dat de zorgbehoeften minder 

uitgesproken zijn dan de behoefte aan maatschappelijke hulpverlening. Eén van de 

respondenten stelt zich dan ook vragen bij de strategie die wordt gevolgd om de behoeften op 

te sporen: “De behoeftenanalyse toont ons in feite dat het erg zelden om zorgbehoeften gaat. 

Blijft dan ook de eeuwige vraag: liggen die zorgbehoeften laag omdat we er minder op 

focussen?” Dat neemt niet weg dat de coördinatie van ziekenhuisontslagen en de terugkeer 

naar huis altijd een uitdaging blijft voor de zorgcoach. Het is dus wel degelijk belangrijk dat de 

twee sectoren meer gaan samenwerken: “Soms verloopt die terugkeer moeizaam, aangezien het 

ziekenhuis de zaken eenzijdig afhandelt [...], maar soms [bijvoorbeeld na contact met] een 

sociaal verpleegkundige verloopt de situatie vrij vlot.” 

Het project stootte overigens op moeilijkheden om nieuwe partners/actoren te mobiliseren. 

Zijn hoedanigheid als “proefproject” stimuleert immers geen duurzaam engagement “gezien de 

onzekere toekomst van het project”. 

Integratie en activering van informele en formele actoren 

Het project Senior Solidarité(it) koos ervoor om het informele netwerk niet rechtstreeks te 

mobiliseren, maar om dat via de vrijwilligersdienst van Contact Plus te doen in functie van de 

behoeften. In het licht van het grote verloop onder de vrijwilligers, de nood aan opleiding en 

omkadering, en de moeizame “matching”, wogen de voordelen van de betrokkenheid van 

informele actoren voor het project niet op tegen de nadelen ervan. Een van de respondenten 

werpt op dat die keuze werd beïnvloed door het feit dat Contact Plus reeds zelf over een actief 

vrijwilligersnet beschikt, dat reeds gekend is bij de senioren. Anderzijds zou de promotie 

van en het beroep op de vrijwilligersdienst van de gemeente mogelijkheden hebben geopend 

voor sociaal contact en/of ontspanningsactiviteiten voor de senioren. 
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c) Een gunstige omgeving scheppen voor de senioren 

Het project Senior Solidarité(it) heeft zeer weinig acties opgezet met als specifieke doel de 

leefomgeving van senioren te verbeteren. Het project nam echter wél deel aan de 

‘Seniorenweek’. De Seniorenweek wordt meer bepaald door Contact Plus georganiseerd om de 

senioren te laten kennismaken met reeds beschikbare of toekomstige activiteiten, om hun 

contact met andere bevolkingsgroepen te stimuleren, om hen mogelijkheden te bieden om over 

hun leefwereld te praten en om de partners in de kijker te plaatsen. Sinds de editie van 2019 is 

Senior Solidarité(it) medeorganisator van het evenement en stippelt het project een wandeling 

uit voor personen met beperkte mobiliteit. In 2019 stond die wandeling in het teken van ‘de 

toegankelijkheid van de handelszaken langs de Kazernenlaan en de Waversesteenweg’. In 2020 

ging het om een fietstocht om de lichaamsbeweging te stimuleren en tegelijk de gemeente te 

ontdekken (Senior Solidarité(it), 2020; Senior Solidarité(it) 2021). 

De respondenten aan het woord: 

Over het algemeen oordelen de respondenten dat Senior Solidarité(it) zich slechts in beperkte 

mate heeft toegelegd op de creatie van een gunstige omgeving voor senioren, zoals was 

vastgelegd in de projectoproep. De enige actie die de respondenten konden aanstippen, met het 

oog op een betere leefomgeving voor de senioren, was de wandeling voor personen met 

beperkte mobiliteit in het kader van de Seniorenweek. Dat was het aspect dat het minst 

aan bod kwam in het project: “Volgens mij zijn daartoe wel degelijk inspanningen geleverd, 

maar minder dan voor de andere aspecten. Er werd aanvankelijk gestreefd naar het label 

‘Villes amies des aînés’ (‘seniorvriendelijke steden’, maar daar werd geen gevolg aan gegeven, 

niet door het stuurcomité, noch door het lokale bestuur.” 

Een van de respondenten schrijft de beperkte inspanningen op dat vlak toe aan het feit dat de 

mogelijkheden die de diagnose bij aanvang van het project in kaart bracht, te weinig benut 

werden: “Volgens mij hadden vooral de elementen die naar boven kwamen in de diagnose dit 

aspect – dat in het lastenboek erg ruim wordt benaderd en bijgevolg weinig concreets inhield 

– scherper kunnen stellen. Opnieuw kunnen we dit zien als een zekere bewegingsvrijheid die in 

de heel ruime benadering van het lastenboek wordt geboden, of veeleer als een beperking, 

omwille van een onvoldoende expliciet uitgewerkte link tussen de leefomgeving van de senioren 

en de kwestie van hun begeleiding op maatschappelijk vlak en wat hun zorg betreft. Als je het 

mij vraagt was dat aspect te vaag in het lastenboek en hadden de projecten moeite om dat 

aspect het hoofd te bieden.” 
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d) Een gepast bestuur voorzien 

Rol van het duo ‘projectverantwoordelijke-zorgcoach’ 

De projectverantwoordelijke staat in voor het contact met de partners en de actoren uit de hulp- 

en zorgsectoren, binnen zowel het formele als het informele netwerk. De verantwoordelijke 

schept mogelijkheden voor de partners om met elkaar in contact te komen en praktijken of 

uitdagingen in hun activiteiten uit te wisselen. De zorgcoach werkt nauw samen met de 

projectverantwoordelijke. Samen vormen zij – elk gestuurd door hun eigen vaststellingen en 

opdrachten – een duo dat een bepalende rol speelt in de aanpak en coördinatie van complexe 

situaties binnen een netwerk van uiteenlopende actoren en in samenwerking met die 

interveniënten (Contact Plus, 2017). 

De respondenten aan het woord: 

Rekening houdend met de buurtgerichte missie van het project en de diversiteit van de 

betrokken actoren, zijn de projectpartners van mening dat voeling met het terrein cruciaal is. 

“De zin voor contact, hetzij met de partners, hetzij met het doelpubliek”; “Ik denk dat de kennis 

van het terrein, het eigen activiteitengebied, uiterst belangrijk is. Contact zoeken met het 

aanbod enerzijds en met het publiek anderzijds. Dat is volgens mij belangrijk geweest in de 

projectvoering. Niet zomaar op kantoor blijven wachten, maar echt naar de bevolking 

toestappen.” Het contact met actoren op het terrein heeft onder meer geleid tot “de 

beschikbaarheid [voor het coördinatieteam] van waardevolle informatie en elementen die 

bepalend bleken voor het project”. Een goede samenwerking dringt zich eveneens op, 

rekening houdend met het grote aantal betrokken actoren: “Tijdens contacten met de 

projectverantwoordelijke, ook buiten de vergaderingen van het stuurcomité, konden ideeën, 

methodologieën en nieuwe werkmethodes worden ingevoerd en voorgesteld. [Hij] stelde zich 

daarbij telkens open op en wist die zo gestaag uit te rollen binnen de werking van Senior 

Solidarité(it)”; “De samenwerking verloopt natuurlijk en vlot dankzij goede eigenschappen en 

een goede ingesteldheid: zelfstandigheid, autonomie, motivatie, enthousiasme”. 

Een van de respondenten heeft een vrij duidelijk beeld van de nood aan opleidingen die 

specifiek zijn gericht op de begeleiding van senioren. “De specialisatie in al wat verband 

houdt met de oudere bevolking was erg interessant. Het is belangrijk een luisterend oor te 

bieden aan die bevolking, tijd voor hen uit te trekken – meer tijd dan we gewoonlijk zouden 

uittrekken voor een jongere bevolking. Actief luisteren en een holistische benadering van de 

persoon zijn aspecten die de specialisatie hebben aangescherpt.” Een andere respondent 
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oordeelt overigens dat zijn “kennis van het publiek” van senioren zijn bijdrage aan het project 

ten goede kwam. 

Voor een van de respondenten draagt de werking als duo (coördinator en referent/zorgcoach) 

bij tot een “constructieve dynamiek en dialoog voor het project”. Volgens een andere 

respondent ligt het belang van de werking als duo in een betere taakverdeling, aangezien de 

medewerkers niet “op het terrein actief kunnen zijn en tegelijk de vergaderingen kunnen 

volgen”. De respondent in kwestie is echter van mening dat de functie van zorgcoach “niet 

noodzakelijk nuttig is bij aanvang van het project”. Het tijdstip van interventie van beide 

functies is immers aanzienlijk verschillend in de loop van het project. De respondenten vinden 

dat de projectverantwoordelijke een meer bepalende rol speelt in de uitwerkingsfase van het 

project (de diagnosevoering, de uitwerking van het netwerk, het opstellen van actieplannen 

enz.), terwijl de activiteiten van de zorgcoach daarna vooral/meer tijd vereisen: “In het begin 

vergde dat toch vooral meer tijd [van de projectverantwoordelijke] om de eerste kennismaking 

met het netwerk te verzorgen. Maar zodra er meer contact is met het publiek, was de voltijdse 

tewerkstelling van de zorgcoach uiteindelijk zinvoller.” 

Rol en eigenschappen van de coördinerende organisatie 

De coördinerende organisatie is de dienst voor Sociale Zaken ‘Contact Plus’ van de gemeente 

Etterbeek. Deze dienst richt zich specifiek tot senioren, personen met een handicap en/of 

personen met beperkte mobiliteit. 

De respondenten aan het woord 

De coördinerende organisatie ziet toe op het algemene goede verloop van het project. Die 

coördinatieactiviteiten verliepen echter niet van een leien dakje, omwille van interne problemen 

bij de dienst. Na een wijziging van de directie aan het hoofd van Contact Plus verliep de 

samenwerking tussen Contact Plus en Senior Solidarité(it) uiteindelijk vlotter. Sindsdien 

bestaat er een goede dynamiek tussen de respectieve missies van Contact Plus en Senior 

Solidarité(it) ten gunste van het doelpubliek: Senior Solidarité(it) neemt het “eerste 

analyseniveau” op zich en zorgt vervolgens voor een doorverwijzing naar Contact Plus of een 

andere specifieke dienst. Dit gezegd zijnde, zien de oudere begunstigden van het project met 

wie we spraken geen onderscheid tussen het proefproject Senior Solidarité(it) en de 

coördinerende organisatie van de gemeente. Ze zien de zorgcoach duidelijk als hun 

aanspreekpunt, maar denken dat het om een medewerker van de gemeente gaat. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat elk van de begunstigden initieel via de gemeente met de zorgcoach in 

contact werd gebracht. 
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Het profiel van de coördinerende organisatie bleek op verschillende vlakken een troef: 

- Bij verschillende bevolkingsgroepen wist Senior Solidarité(it) zich op te werpen als een 

vertrouwenswaardige en legitieme speler op het terrein: “De legitimiteit heeft [de zaken] 

toch wel gemakkelijker gemaakt voor het publiek”; “De gemeente heeft een zeker aura om 

zich heen”. 

- In het kader van de stelselmatige outreach bij alleenwonende senioren kreeg Senior 

Solidarité(it) toegang tot de bevolkingsregisters van de gemeente: “Het feit dat de 

gemeente en het OCMW deel uitmaken van het project, heeft de zaken voor ons 

vergemakkelijkt. [Voor de stelselmatige outreach] kregen we toegang tot de lijsten”. 

- Het project kreeg een bevoorrechte toegang tot de middelen en diensten van de gemeente. 

Die diensten van de gemeente omvatten onder meer de ‘grafisch vormgever’ en de ‘drukker’ 

van de gemeente voor de nummers van de Senior GazEtt, en de verantwoordelijke voor 

gegevensbescherming voor al wat het beheer van persoonsgegevens van begunstigden en 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft. 

De kwaliteit van de gemeentediensten werd echter ook als een obstakel gezien: 

- Terwijl de betrokkenheid van de gemeente vertrouwen schept, bleek de strikte werkwijze 

binnen gemeentediensten contraproductief te werken om bepaalde begunstigden te 

bereiken: “Sommige personen zullen niet bij de gemeente aankloppen”. Een van de 

respondenten wijst in dat verband op “het belang van het netwerk als toegangspoort voor 

bepaalde bevolkingsgroepen die niet bij de gemeente zullen langskomen”. 

- Het project moest vaak buiten zijn eigenlijke activiteitengebied aan de slag gaan, naar 

het grotere grondgebied van de gemeente toe. Hoewel het projectgebied alleen de wijken 

Jacht en Jourdan beslaat, konden alle senioren in de gemeente de begeleiding van de 

zorgcoach inroepen. Dit gaat enigszins in tegen de buurtgerichte werking. 

- De gemeenteprocedures worden vaak als een obstakel ervaren op weg naar sociale 

innovatie: “De procedures lopen langer uit, elk dossier moet individueel worden 

ingevoerd”; “Er was altijd een spanning tussen de institutionele administratie en die van 

het maatschappelijk middenveld, omwille van de verschillende manieren van denken, 

omwille van een verschil in reactiviteit, omwille van verschillen in procedures enz.”; “De 

combinatie van publieke en private initiatieven in éénzelfde project is een zwak punt, 

aangezien de vereiste goedkeuringen van gemeentebesturen de resultaten minder 

gestroomlijnd maken”; 

- Tot slot werd de concretisering van bepaalde samenwerkingsverbanden voor hulp en zorg 

door gemeenteprocedures afgeremd. Een van de respondenten gaf aan dat het 
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gemeentebestuur in zekere zin de diensten filtert die in de kijker worden geplaatst, in functie 

van de banden van die diensten met specifieke gemeenschappen of politieke strekkingen: 

“In lijn met de gemeenteprocedures moet elke officiële samenwerking worden goedgekeurd 

door het college van burgemeester en schepenen. De zorgcoach is echter actief binnen het 

informele circuit van actoren, wat erg nuttig blijkt voor een goede begeleiding van de 

senioren.” 

Het project liep op bepaalde momenten vast omwille van politieke overwegingen: “Het 

project wordt gepolitiseerd. Bij elke actie moet de betrokkenheid van de gemeente in de verf 

worden gezet. De bevolking bestaat uit stemmende burgers, en is van tel, maar dat blijkt niet 

noodzakelijk het geval voor de professionals”; “De kwetsbaarheid valt toe te schrijven aan het 

vereiste overleg tussen verschillende schepenbevoegdheden (gezondheid, sport, sociale 

cohesie, senioren) nu het niet langer binnen de bevoegdheid van de burgemeester ligt.” 

Beslissingsmodel en stuurgroep 

De stuurgroep is een beperkte groep van geëngageerde partners. De groep bepaalt de visies en 

missies van het project, en is betrokken bij elke projectfase. De leden van de stuurgroep komen 

regelmatig samen (ongeveer één keer per maand) om te overleggen en samen op een 

participatieve en transversale manier toe te zien op de omkadering, evolutie en eventuele 

bijsturing van het project. De stuurgroep treedt als begeleidingscomité op om de 

projectverantwoordelijke en zorgcoach te ondersteunen.  

De respondenten aan het woord: 

Een van de respondenten haalt de samenstelling van de stuurgroep aan als een mogelijke 

“werkpiste” om de ontwikkeling van het project te ondersteunen. Een andere respondent is dan 

weer van mening dat de stuurgroep zich bij aanvang van het project weinig ondersteunend 

opstelde: “Niet bijster reactief, ondanks de herhaaldelijke vragen van de 

projectverantwoordelijke en de zorgcoach; in dubio over de meerwaarde van het project en 

zijn haalbaarheid in de toekomst; [evenals over] de verwachtingen die gecreëerd en niet 

ingelost zijn; [en tot slot] beperkt omkaderend: moeilijk te weten hoever er gegaan kan 

worden.” 

De beslissingsmacht van de stuurgroep wordt in vraag gesteld door bepaalde respondenten, die 

de groep eerder een adviserende functie toeschrijven, en niet zozeer als een beslissend 

orgaan zien. In werkelijkheid lijkt de gemeente immers de beslissingen te nemen: “De 

stuurgroep werd vaak voor een voldongen feit geplaatst: de beslissingen waren soms al 

genomen door de gemeente, nog vóór die door de stuurgroep besproken werden.” Het gebeurt 
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ook dat de stuurgroep een beslissing neemt, maar dat de gemeente aandringt op wijzigingen, 

met een heen-en-weergepraat tussen de twee entiteiten tot gevolg. “In de loop van het project 

werd ook bezorgdheid uitgedrukt over het projectbeheer, het voortbestaan van het project, de 

rol van de leden van de stuurgroep, de impact van de gemeente enz. Deze bekommernissen 

werden in alle openheid besproken en de stuurgroep kwam tot een akkoord omtrent bepaalde 

punten [...], maar de slagkracht van de groep bleek te beperkt om tot een koerswijziging te 

komen”; “We proberen regelmatig over de projecten te communiceren met de stuurgroep, 

maar dat is niet altijd vanzelfsprekend, aangezien wij als gemeente specifieke procedures 

moeten volgen. We zetten wel zo snel mogelijk vergaderingen op en delen onze beslissingen.” 

Beheer van de integratie van verschillende soorten organisaties (vzw’s, lokale besturen enz.) in 

het project 

Een van de grootste uitdagingen van het project Senior Solidarité(it) was de zoektocht naar 

efficiënte manieren om de acties van geëngageerde partners en andere actoren – beide gericht 

op hetzelfde doelpubliek – in goede banen te leiden. Dat was een van de voornaamste taken van 

de projectverantwoordelijke: de samenwerking coördineren. 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten wezen op een aantal factoren die de samenwerking tussen partners ten goede 

komen: 

- Vooreerst moeten de partners belang hebben bij of het belang inzien van een buurtgerichte 

aanpak: “Ik denk dat ze ook het belang hebben ingezien van outreachactiviteiten en van de 

promotie van Senior Solidarité(it).” Een van de respondenten is overigens van mening dat 

“de overtuiging van het belang en de noodzaak van een benadering dichter bij de senioren 

zelf [en] van inzicht in de lokale context” hebben bijgedragen tot het project; 

- Ook de wezenlijke medewerking van bepaalde partners aan de activiteiten binnen het 

project heeft de samenwerking versterkt: “Daar waar dat gunstig en buitengewoon 

waardevol was, was in het kader van de outreachactiviteiten, waar alle partners belang bij 

hadden en concreet op het terrein betrokken werden. “Bepaalde partners hebben namelijk 

personeel uitgestuurd voor het project, meer bepaald voor de stelselmatige 

outreachactiviteiten; 

- Tot slot wordt de wederzijdse verrijking dankzij de samenwerking voor de verschillende 

sectoren en actoren als een meerwaarde gezien: “De combinatie van publieke en private 

initiatieven in dit project is een troef, aangezien beide zijden van elkaar kunnen leren.” 

Andere factoren werden daarentegen beschouwd als obstakels, die de samenwerking hinderden: 
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- Bepaalde respondenten hebben het over een sterke toe-eigening van het project door de 

gemeente, die soms de beoogde collaboratieve benadering in de weg lijkt te staan: “Senior 

Solidarité(it) is gaandeweg een project van de gemeentediensten geworden, een uitbreiding 

op de dienst Contact Plus [...] en niet langer een project dat door verschillende partners 

gezamenlijk wordt gevoerd”; “De ambitie kon erin bestaan Contact Plus te laten evolueren 

tot coördinerende instantie en spil in een breder samenwerkingsverband, in de plaats van 

op gelijke voet met andere actoren als operationele dienst op te treden...”; “Er ontstaat 

onduidelijkheid over het project, dat buurtgericht moet zijn, maar uiteindelijk vaak door de 

gemeente wordt toegeëigend, waardoor de actoren op het terrein het project misschien 

eerder als een samenwerking beschouwen, misschien als ambigue bijdrage tot het project”; 

- Een te geringe terugkoppeling bij de partnerinstellingen en het personeelsverloop binnen 

die instellingen worden eveneens opgeworpen als hinderlijk voor de samenwerking: “De 

meeste actoren traden op als professionals, maar niet noodzakelijk als vertegenwoordigers 

van hun instelling”; “Het personeelsverloop is ook binnen alle instellingen een feit, 

waardoor het op een gegeven moment nog slechts om individuele personen ging.” 

- Er werd een zekere concurrentie tussen de partners ervaren. Zo wijst een van de 

respondenten op een zekere concurrentie tussen de “grote actoren” en de “kleine actoren”. 

Die concurrentie bleef nagenoeg onopgemerkt bij het grote publiek, maar bleek hinderlijk 

voor de netwerkvorming bij aanvang van het project. De functie van zorgcoach zelf leidde 

tot een zekere concurrentie tussen het project en het Buurthuis Chambéry, dat met het idee 

voor deze functie kwam. Deze spanningen konden volgens bepaalde respondenten – die de 

spanningen toeschrijven aan het beslissingsniveau, en niet aan het operationele niveau – 

evenwel opgelost worden in de loop van het project, en de zorgcoaches werkten nauwer 

samen; 

- Tot slot werd het veelvuldige overleg (omtrent sociale cohesie, het jonge kind, huisvesting 

enz.) waar de actoren op het terrein aan moesten deelnemen eveneens als hindernis 

opgeworpen, aangezien het een negatieve impact had op de motivatie om deel te nemen aan 

het project en twijfel zaaide bij de actoren over de duurzaamheid van het project: Er is “een 

zekere terughoudendheid om zich volledig te engageren”. 
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3) Cijfergegevens over de begeleiding van senioren in het kader van het project 

Senior Solidarité(it) 

Sinds 2019 waakt Senior Solidarité(it) over het contact met en de begeleiding van ouderen in 

de Jachtwijk en de Jourdanwijk. Het project heeft als doel om samen met deze personen een 

algemene analyse op te maken van hun welzijns- en gezondheidsbehoeften, en om hen gepaste 

oplossingen aan te reiken. De zorgcoach treedt op als aanspreekpunt voor de senioren in het 

kader van het project.  

In 2019 werd ook gestart met de registratie van gegevens over die begeleidingen6 (raadpleeg 

voor meer details het deel over de methodologie in dit rapport). De registratie van die gegevens 

werd in het verdere verloop van het proefproject verdergezet. Hier volgen de voornaamste 

resultaten sinds de start van de registratie, tot eind 2021. 

Twee voorafgaande aandachtspunten over de structuur van die resultaten kunnen nuttig zijn om 

de resultaten beter te begrijpen. Enerzijds geven de cijfers in de tabellen het aantal 

begeleidingen aan en niet het aantal verschillende personen. Met andere woorden: eenzelfde 

persoon kan meermaals een beroep hebben gedaan op het project (wat in werkelijkheid ook in 

toenemende mate het geval was), en elk afzonderlijk begeleidingsmoment zal dus een impact 

hebben op het totale aantal begeleidingen in de tabel. Anderzijds zijn de gegevens gespreid over 

twee projectfases. Het gaat meer bepaald om de periode waarin de aanspreekpunten van het 

project werden uitgewerkt (in 2019 en 2020) en om de consolidatiefase van die 

aanspreekpunten (in 2021). In totaal vonden 146 begeleidingsmomenten plaats in de 

geanalyseerde periode, waarvan 66 in de ontwikkelingsfase (meer bepaald 36 in 2019 en 23 in 

2020), en 87 in de consolidatiefase.  

a) Sociodemografische eigenschappen 

In Tabel 7 zien we de voornaamste eigenschappen van de begeleidingen7. Op enkele 

uitzonderingen na, waar de begeleidingen personen jonger dan 65 jaar betroffen (de jongste 

begunstigde was 51 jaar oud), ligt  de gemiddelde leeftijd op 79,5 jaar (meer bepaald 79 jaar 

 

 

6 Onder ‘begeleiding’ verstaan we alle activiteiten waarbij behoeften werden geanalyseerd, die in principe moeten 

leiden tot gepaste oplossingen. In dat verband geven we in tabel 8 aan welk percentage van de begeleidingen 

effectief tot een antwoord heeft geleid.  
7 Legenda bij de tabel: N.G. = niet in het kader van het project geregistreerd gegeven; N.V. = niet voorgesteld 

omwille van een te lage registratiegraad van de variabele. Tussen de haakjes wordt het percentage ontbrekende 

gegevens voor de variabele in kwestie aangegeven. 
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in de eerste projectfase en 79,5 jaar in de tweede fase), wat duidelijk strookt met het beoogde 

doelpubliek van senioren. 

Bijna twee derde van de begeleidingen betrof inwoners van de Jachtwijk en de 

Jourdanwijk (64%). 23% betrof begeleidingen van personen in de omliggende 

Etterbeekse wijken, net buiten de eigenlijke projectzone. 11% betrof inwoners uit andere 

Etterbeekse wijken, die niet aan de projectzone grenzen. Slechts 3% van de begeleidingen 

betrof personen die niet in de gemeente wonen (maar wel in een van de buurgemeenten van 

Etterbeek). In de grote meerderheid van de gevallen waren de begunstigden vrouwen (79% van 

de begeleidingen, 80% in de eerste fase en 79% in de tweede), personen die alleen wonen 

(80% van de begeleidingen, 78% in de eerste fase en 82% in de tweede), voor de helft personen 

die niet over een mantelzorger beschikken (50% van de begeleidingen, 62% in de eerste fase 

en 44% in de tweede) en personen die het Frans voldoende machtig zijn om zonder hulp 

van een tolk bij de diensten aan te kloppen (99% van de begeleidingen, 100% in de eerste 

fase en 98% in de tweede). In het licht van het risico op sociaal isolement, noteerden we 

48% begeleidingen van personen die alleen wonen en niet over een mantelzorger 

beschikken. 

Op sociaal-economisch vlak beschikken we alleen over gegevens voor het jaar 20218. We zien 

dat de meeste begeleidingen (87%) gepensioneerde personen betreffen. 6% van de 

begeleidingen betroffen begunstigden die afhankelijk zijn van sociale bijstand en bij 3% van de 

begeleidingen krijgen de begunstigden een uitkering omwille van ziekte of invaliditeit. 2% van 

de begeleidingen betreft personen zonder eigen inkomen (die geholpen worden door familie of 

afhankelijk zijn van het pensioen van de partner). Meer dan de helft van de begeleidingen 

betreft personen (57%) met een inkomen tussen de 1.000 en de 1.500 euro per maand. Bij 

30% van de begeleidingen  heeft de begunstigde een inkomen van 1.500 tot 2.000 euro per 

maand. Bij 7% heeft de begunstigde een maandinkomen dat hoger ligt dan 2.500 euro. Bij 3% 

moet de begunstigde het stellen met minder dan 1.000 euro per maand (ter info: de 

armoedegrens voor alleenwonende personen werd in 2021 vastgelegd op 1.287 euro per maand 

(Statbel, 2022)). 

Tot slot bieden twee variabelen ons zicht op de eerstelijnsprofessionals voor zorg of sociale 

hulp bij wie de begunstigden terecht kunnen, met enerzijds het feit dat ze over een huisarts 

 

 

8Dit valt enerzijds toe te schrijven aan een beperkte registratie van de variabele ‘inkomensbron’ in projectfase 1, 

en anderzijds aan de start van de registratie van de variabele ‘inkomensschijf’ in projectfase 2. Deze vaststelling 

weerspiegelt de gemelde problemen om dit type informatie in te winnen bij het doelpubliek. 
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beschikken (of ingeschreven staan bij een medisch huis) en anderzijds het feit dat ze 

terechtkunnen bij een andere professionele referent voor welzijns- of gezondheidskwesties. Bij 

maar liefst 97% van de begeleidingen beschikten de begunstigden over een huisarts 

(respectievelijk 100% en 95% in de twee projectfases). Deze gegevens blijken erg gunstig, als 

we weten dat gemiddeld 79% van de 65- tot 74-jarigen en 84% van de 75-plussers tot het 

patiënteel van een huisartsenpraktijk in Etterbeek behoort volgens het Intermutualistisch 

Agentschap ATLAS. Bij een niet-verwaarloosbaar deel van de begeleidingen kan de 

begunstigde overigens bij een welzijns- en zorgreferent terecht (39% van de begeleidingen, 

respectievelijk 62% en 24% in de twee projectfases). 

Tabel 7: Eigenschappen van de begeleidingen 

 
Ontwikkeling (2019- 20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 

 
N=59 N=87 N=146 

    

LEEFTIJD 57(3,4) 87(0) 144 (1%) 

Min.– Max. 51 - 99 jaar 51 - 101 jaar 51 - 101 jaar 

Gemiddeld 79 jaar 79,5 jaar 79,5 jaar 
    

GESLACHT 59(0) 87(0) 146(0) 

Vrouw 80% 79% 79% 

Man 20% 21% 21% 
    

ALLEENWONENDE PERSOON 49 (17%) 87(0) 136 (7%) 

Ja 78% 82% 80% 

Nee 22% 18% 20% 
    

ANDERSTALIGE PERSOON 57 (3%) 87(0) 144 (1%) 

Ja 0% 2% 1% 

Nee 100% 98% 99% 
    

WOONPLAATS 59(0) 87(0) 146(0) 

Projectgebied 61% 66% 64% 

Grenzend aan het projectgebied 31% 17% 23% 

Binnen de gemeente (niet aangrenzend) 8% 13% 11% 

In een naburige gemeente 0% 5% 3% 
    

INKOMENSBRON 8 (86%) 87(0) 
 

Pensioen N.V. 87% N.V. 

Uitkering (handicap/ziekte) 3% 

Sociale uitkering 6% 

Zelfstandige  1% 

Geen eigen inkomen 2% 
    

INKOMENSSCHIJF 
 

87(0) 
 

< € 1.000 N.G. 3% N.V. 

http://www.aim-ima.be/Atlas-AIM
http://www.aim-ima.be/Atlas-AIM
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€ 1.000 - € 1.500 57% 

€ 1.501 - € 2.000 30% 

€ 2.001 - € 2.500 2% 

> € 2.500  7% 
    

MANTELZORGER GEKEND 50 (15%) 87(0) 137 (6%) 

Ja 62% 44% 50% 

Nee 38% 56% 50% 
    

HUISARTS / MEDISCH HUIS 40 (32%) 87(0) 127 (13%) 

Ja 100% 95% 97% 

Nee 0% 5% 3% 
    

PROFESSIONELE REFERENT GEKEND 58 (2%) 87(0) 145 (1%) 

Ja 62% 24% 39% 

Nee 38% 76% 61% 

b) Context van het contact voorafgaand aan de begeleiding 

Tabel 8 biedt ons dan weer zicht op de context van de kennismaking met het project, die 

heeft geleid tot de begeleiding van de persoon. Daarvoor beschikken we over twee verschillende 

variabelen. De eerste variabele geeft aan wie het eerste contact legde, de tweede variabele geeft 

de locatie (of context) van dat contact aan.  

Tabel 8: Eigenschappen van de kennismaking met het project 

 Ontwikkeling (2019- 20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 

 N=59 N=87 N=146 

    

INITIATIEFNEMER 59(0) 87(0) 146(0) 

Oudere persoon 12% 54% 37% 

Mantelzorger 8% 6% 7% 

Projectinterveniënt 47% 24% 34% 

Andere 32% 16% 23% 
    

LOCATIE / CONTEXT 59(0) 87(0) 146(0) 

Contactpunt van het project/telefonisch 31% 59% 47% 

Thuis bij de persoon 59% 29% 41% 

E-mail 3% 11% 8% 

Andere 7% 1% 3% 

 

Wat de contactopname betreft, moeten we wijzen op het grote verschil tussen beide 

projectfasen. In fase 1 werd in 79% van de begeleidingen van senioren het initiatief door 

een derde genomen, met name in 47% van de gevallen door een projectpartner en in 32% van 

de gevallen door andere actoren (niet-geregistreerde beschrijving). In projectfase 2 nam in 
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54% van de begeleidingen de begunstigde zelf het initiatief. Afgaand op de beschikbare 

gegevens, is het onmogelijk om de oorzaak van deze evolutie met zekerheid te bepalen, hoewel 

die evolutie zich in elk van de drie projecten lijkt voor te doen. We kunnen dus alleen enkele 

aanvullende of concurrerende hypotheses naar voren schuiven. De opgemerkte evolutie kan op 

een positieve manier worden toegeschreven aan de toename in bekendheid van Senior 

Solidarité(it) bij de senioren in de wijk en/of aan een meer rechtstreekse doorverwijzing van de 

senioren door externe actoren (beide hypotheses stroken met de strategie ter bevordering van 

de autonomie van de begunstigden). In een eerder ongunstig scenario kan de evolutie 

daarentegen toegeschreven worden aan een beperktere registratie van rechtstreeks contact 

tussen de senioren en het project door de actoren. 

Ook wat de plaats van contactopname betreft, merken we een verschil in resultaten op tussen 

de twee projectfases. In de ontwikkelingsfase van de begeleiding vond het eerste contact 

vooral thuis bij de persoon (59% van de begeleidingen) en telefonisch of via een 

contactpunt (31% van de begeleidingen) plaats. In de consolidatiefase van het project zien 

we een omgekeerde trend, waarbij het eerste contact vooral telefonisch of via een contactpunt 

verliep (59%), en in mindere mate bij de persoon thuis plaatsvond (29%). Dit geeft 

duidelijk aan dat de professionals enerzijds en de senioren anderzijds (gegevens niet 

gepresenteerd) een andere voorkeur hebben qua contactmethode: de professionals verkiezen 

een huisbezoek (72% van de gevallen) boven een telefonisch contact of via een contactpunt 

(24%), terwijl de senioren een telefonisch contact of een contactpunt (71%) verkiezen boven 

een huisbezoek (9%).  

c) Soorten behoeften die in kaart werden gebracht in het kader van de gerealiseerde 

begeleidingen 

Tabel 9 geeft beknopt de grote categorieën behoeften weer die in kaart werden gebracht bij 

elke begeleiding van senioren. We willen er meteen op wijzen dat tijdens elk 

begeleidingsmoment doorgaans meerdere behoeften gelenigd worden, die op hun beurt 

verschillende subtypes van behoeften omvatten. In die zin betreft de begeleiding meestal een 

hele waaier en een heel aantal behoeften. Verder vallen de geïdentificeerde behoeften 

onder basisbehoeften: rechten laten gelden, algemene dagelijkse levensverrichtingen, 

huisvesting, alledaagse activiteiten, gezondheid, mobiliteit, sociaal contact.  

Tabel 9: Analyse van de behoeften 

 Ontwikkeling (2019- 20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 
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 N=59 N=87 N=146 

    

GEÏDENTIFICEERDE BEHOEFTEN 
   

Algemene dagelijkse levensverrichtingen 47% 44% 45% 

Mobiliteit 19% 26% 23% 

Huisvesting 17% 23% 21% 

Verzorging 19% 21% 20% 

Maatschappelijke hulp 17% 22% 20% 

Ontspanning en sociaal contact 15% 10% 12% 
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De behoefte aan begeleidingen die verband houden met algemene dagelijkse 

levensverrichtingen blijkt het grootst. Het gaat onder meer om aanvragen voor familie- of 

huishoudhulp (inclusief dienstencheques), thuiswacht of thuiszorg en is goed voor 45% van 

de gerealiseerde begeleidingen. 23 % van de begeleidingen betreft mobiliteitskwesties 

(taxicheques, verplaatsingen voor ontspanningsactiviteiten, medische afspraken of 

boodschappen). Deze aanzienlijke behoefte aan begeleiding inzake mobiliteit blijkt typisch 

te zijn voor dit specifieke project, aangezien mobiliteitskwesties het minst aan bod kwamen 

in het kader van CitiSen (4%) en Zoom Seniors (7%). Deze vaststelling valt toe te schrijven aan 

de gemiddelde leeftijd, die bij Senior Solidarité(it) hoger ligt dan bij de andere projecten. Op 

de derde plaats komt de begeleiding omtrent huisvesting en de woonsituatie (kwaliteit van de 

woning en aanpassing aan de behoeften van de persoon), goed voor 21% van de geboden 

begeleiding. Het gaat onder meer om aanpassingen in de woning, de uitvoering van kleine 

werken, de zoektocht naar een andere woning (inclusief rust- en verzorgingstehuizen), 

verhuishulp of maatschappelijke begeleiding omtrent huisvesting. Eigenlijke zorgaanvragen 

(algemene geneeskunde, zorgcoördinatie, paramedische hulp, geestelijke gezondheidszorg of 

andere gespecialiseerde zorgen of technische ondersteuning) komen op de vierde plaats (net als 

in de andere twee projecten) en betreft 20% van de geboden begeleiding. ‘Dan pas’ komen 

de aanvragen voor maatschappelijke hulpverlening, goed voor 20% van de gevallen, terwijl 

dit soort aanvragen in de twee andere projecten op de eerste plaats komt. Dit type behoeften 

betreft administratieve vragen i.v.m. pensioenen of de erkenning van een handicap, de toegang 

tot sociale rechten, sociale voordelen, bankzaken of justitie. Mogelijke verklarende factoren 

hiervoor zijn: een beperktere behoefte hieraan – in vergelijking met CitiSen en Zoom Seniors 

– omwille van een mogelijk grotere geletterdheid (in het licht van gunstigere socio-

economische eigenschappen) van de senioren, zij het met een niet-verwaarloosbaar aantal 

aanvragen dat toe te schrijven valt aan de digitale kloof. Tot slot betrof 12% van de 

begeleidingen vragen omtrent ontspanningsactiviteiten of sociaal contact (cursussen, sport 

of cultuur, ontmoetingsplaatsen voor senioren of wijkbewoners, vrijwilligerswerk). We stellen 

een afname vast van het aantal aanvragen omtrent deze behoeften tussen de eerste en de tweede 

projectfase, al hebben we daar geen sluitende verklaring voor. 

d) Reacties en ondernomen acties in het kader van het project en de begeleidingen 

Tabel 10 geeft de reacties en ondernomen acties per project weer, in het kader van de 

geboden begeleiding aan personen van 2019 tot 2021. Ter herinnering: een begeleiding wordt 

geregistreerd zodra er een analyse van de behoeften plaatsvindt. We merken in de eerste plaats 
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dat er aan 93% van de begeleidingsaanvragen gevolg werd gegeven. Hoewel er dus telkens 

gevolg werd gegeven aan bijna alle begeleidingsaanvragen, betekent dit niet dat er systematisch 

een oplossing kon worden geboden voor de behoeften, aangezien het in dit proefproject geteste 

model steunt op netwerkactiviteiten en de doorverwijzing naar aangewezen actoren of diensten, 

met het oog op een oplossing voor een waaier aan behoeften die bij senioren in de wijk in kaart 

werden gebracht. De multimodaliteit die vereist is om aan de diverse behoeften tegemoet te 

komen, wordt duidelijk aan de hand van twee indicatoren in Tabel 10. Elke begeleiding bestond 

uit 0 tot 11 stappen, naargelang de specifieke situatie van de begunstigde, met een 

gemiddelde van 2,9 ondernomen stappen of acties in het kader van het project.  

Om welke stappen of acties gaat het hier precies? De acties en stappen worden ondergebracht 

in 9 categorieën, die zijn opgelijst in Tabel 10 (raadpleeg Bijlage 7 voor een beschrijving van 

elke categorie). 

Vooreerst zien we dat twee derde van de begeleidingen (67%) heeft geleid tot het in contact 

brengen met personen en diensten (oriëntatie/doorverwijzing). De logica die hier 

hoofdzakelijk gevolgd wordt door Senior Solidarité(it) bestaat erin “informatie te delen met de 

persoon en met de beoogde dienst of instelling” (zie Bijlage 7, categorie ‘doorverwijzing’, 3e 

regel), waarbij dus de respectieve partijen geïnformeerd worden over de vraag (de dienst) en 

het aanbod (de persoon). We zien een toename van dit type acties in de twee projectfases, van 

60% in de ontwikkelingsfase naar 71% in de consolidatiefase. Deze toename zou kunnen wijzen 

op een uitgebreidere kennis over het netwerk van welzijns- en zorgactoren in het project. 

Dit type acties wordt op de voet gevolgd door informatieve activiteiten (de verspreiding van 

algemene informatie over het bestaan van de diensten of een locatie die interessant kan zijn 

voor de persoon). Dit betreft 66% van de begeleidingen. 

Op de derde plaats zien we – verrassend genoeg en uniek voor dit project – huisbezoeken, goed 

voor 54% van de begeleidingen. Dit hoge percentage valt voornamelijk toe te schrijven aan 

de overgang van 23% in de eerste projectfase naar 70% in de tweede projectfase. De 

huisbezoeken kunnen er zowel komen op initiatief van een dienst/interveniënt als op vraag van 

de begunstigde of een naaste. Terwijl alle huisbezoeken in de eerste projectfase werden opgezet 

door professionals, kwamen die er in de tweede fase hoofdzakelijk (59%) op vraag van de 

oudere personen of mensen uit hun omgeving. We zouden een mogelijke link kunnen zien 

tussen dit hoge percentage aanvragen voor huisbezoeken en het gebrek aan fysieke 

permanenties in het kader van het project – in tegenstelling tot de twee andere projecten. 

Vervolgens betrof één op de twee begeleidingen een vraag om administratieve hulp (51%). 

Deze situatie kan duidelijk worden toegeschreven aan de trend die zich sinds de coronacrisis 
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bij vele overheidsdiensten (besturen, sociale diensten enz.) of privédiensten met een 

openbaar nut (energieleveranciers, banken enz.) aftekent: ze schorten de toegang tijdelijk 

op, leggen toegangsvoorwaarden op (verplicht op afspraak) of sluiten de frontdesk 

definitief. Ook de versnelde digitalisering van diensten kan hierin een rol spelen, 

waardoor de digitale kloof groter wordt. Senior Solidarité(it) houdt, met de hulp van de 

zorgcoach, de diensten laagdrempelig. De vraag naar administratieve hulp lag in 2019-2020 

reeds aanzienlijk hoog (45%), maar nam in de loop van 2021 nog verder toe (tot 54%).  

Nog twee andere soorten begeleidingen kenden een sterke stijging in de tweede projectfase 

of consolidatiefase (ten opzichte van de eerste fase of ontwikkelingsfase). Het gaat om het 

maken van afspraken (per e-mail of telefonisch) in naam van de oudere persoon bij een 

medische, sociale of andere nuttige dienst, en de opvolging van de begeleide persoon. Deze 

laatste begeleiding houdt voornamelijk de opvolging in van een begeleidingsdossier tot er 

oplossingen zijn geboden of het telefonisch of per e-mail contact opnemen om zich ervan te 

vergewissen dat de doorverwijzing heeft plaatsgevonden. In mindere mate gaat het om een 

specifiek huisbezoek om na te gaan of de doorverwijzing heeft plaatsgevonden of om een bezoek 

in het ziekenhuis of rust- en verzorgingstehuis in crisissituaties of in geval van een ingrijpende 

verandering voor de betrokken persoon. Wat het maken van afspraken betreft, zien we een 

stijging van 9% in de eerste projectfase naar 23% in de tweede projectfase, goed voor een 

totaal van 18% van de begeleidingen over de twee fases heen. Wat de specifieke opvolging 

betreft (voornamelijk telefonisch), komen we op een totaal van 39% van de begeleidingen, 

met 23% in de eerste projectfase en 47% in de tweede projectfase. We kunnen verscheidene 

hypotheses opwerpen ter verklaring van deze sterke stijging in de opvolging en de afspraken 

tussen de twee projectfases. De verklaring kan bij de begunstigden zelf liggen (veranderende 

behoeften en/of middelen, met een beperktere autonomie tot gevolg), bij het project Senior 

Solidarité(it) (evoluerende praktijk) of bij de sociaal-economische context (een verzadiging van 

de externe diensten). 

Tot slot rest ons nog de psychosociale begeleiding (22%) – onder meer van alleenwonende 

personen die meer behoefte hebben aan een luisterend oor dan aan specifieke informatie of 

diensten – en de fysieke begeleiding van een persoon naar een afspraak bij een welzijns- of 

zorgdienst (5%). Deze vormen van begeleiding bleven stabiel in de twee projectfases. Het vrij 

hoge percentage voor begeleidingen die aanzienlijk wat tijd in beslag namen, kon dankzij de 

functie van de zorgcoach het hoofd worden geboden. 
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Tabel 10: Reactie op de aanvraag en ondernomen acties 

 
Ontwikkeling (2019- 20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 

 
N=55 (4%) N=87(0) N=142 (3%) 

    

REACTIE OP DE AANVRAAG 85% 100% 93% 
    

AANTAL ONDERNOMEN STAPPEN 

EN ACTIES 

   

Gemiddeld 2,0 3,7 2,9 

Min.– Max. 0-11 2-8 0-11 
    

AARD VAN DE ONDERNOMEN 

STAPPEN EN ACTIES 

   

Doorverwijzing 60% 71% 67% 

Informatie (flyer enz.) 64% 67% 66% 

Huisbezoeken 23% 70% 54% 

Administratieve hulp 45% 54% 51% 

Specifieke opvolging (e-mail, telefoon) 23% 47% 39% 

Psychosociale begeleiding 23% 22% 22% 

Maken van afspraken 9% 23% 18% 

Fysieke begeleiding 6% 5% 5% 
    

AANGESPROKEN 

DIENSTVERLENERS OF REDEN VAN 

DOORVERWIJZING 

   

Algemene dagelijkse 

levensverrichtingen 

64% 76% 72% 

Zorgprofessionals & -diensten 28% 29% 28% 

Socioculturele hulp 32% 17% 22% 

Senior Solidarité 23% 10% 15% 

Sociale hulp & begeleiding 

(basisrechten) 

11% 9% 10% 

Informele hulp 0% 6% 4% 

 

Tot slot zien we in het laatste deel van de tabel de aangesproken dienstverleners of de reden 

van doorverwijzing van de persoon als reactie op zijn of haar aanvraag. 

In 72% van de begeleidingen ging het om diensten ter ondersteuning bij algemene 

dagelijkse levensverrichtingen. Die omvatten diensten inzake thuiszorg, huisvesting, 

aanpassing van de woning, verhuis, vervoer, ouderenhulp en overheidsdiensten. Daarna komen 

de zorgactoren (28% van de begeleidingen) die eerstelijnszorg, thuiszorg, gespecialiseerde 

zorg en ziekenhuisdiensten bieden, naast de ziekenfondsen en apothekers. Op de derde plaats 

komen de socioculturele actoren (22%) die dus vrij sterk vertegenwoordigd zijn. Actoren die 

sociale hulp en begeleiding bieden, namen 10% van de begeleidingen voor hun rekening. 

Dit percentage strookt met de beperktere behoefte aan dit soort begeleidingen. Hier gaat het om 
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OCMW’s en andere welzijnsdiensten, diensten voor juridische bijstand, administratieve hulp 

of voeding, politiediensten, energieleveranciers, verzekeringen en banken. Informele hulp – 

aangeboden door vrijwillige actoren en/of diensten – betreft slechts 4% van de begeleidingen. 

Deze hulp kende echter een opflakkering in de tweede projectfase, met 6% van de 

begeleidingen, tegenover 0% in de eerste projectfase. Tot slot merken we een sterke daling in 

het aantal acties die rechtstreeks door Senior Solidarité(it) ondernomen werden in 2021 

(10%) ten opzichte van de eerste projectfase (23%). Voor een verklaring hiervoor verwijzen 

we de lezer door naar de hypothese die eerder al werd opgeworpen met betrekking tot een groter 

inzicht van het project in het netwerk van sociale- en zorgactoren, waardoor het minder ‘zelf de 

handen uit de mouwen moest steken’. 
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C. Proefproject ‘Zoom Seniors’ 

1) Identiteitskaart van het project 

a) Algemene presentatie van het project 

Het project Zoom Seniors (voorheen ‘Réseau de Quartier Aide et Soins’) werd opgezet door 

een twintigtal actoren, waaronder de OCMW’s van Brussel en Sint-Gillis, de vzw Gammes, het 

UMC Sint-Pieter, de buurthuizen en het Kenniscentrum WWZ. Het project werd in 2017 

gelanceerd, vóór de projectoproep van de GGC. Een aantal sociale actoren en zorginstanties 

had immers reeds de krachten gebundeld met het oog op het langer thuis laten wonen van 

senioren in Brussel en Sint-Gillis, om het wederzijdse contact en de kennisuitwisseling te 

bevorderen. Eind juni 2017 werd een eerste consortium van partners (dat later de stuurgroep 

van het project zou worden) gevormd met actoren die een bepalende rol spelen op het vlak van 

zorg en hulp in het beoogde activiteitengebied (Gammes, 2017). Binnen dit consortium van 

actoren wordt de vzw Gammes gezien als coördinerende organisatie van het project. Gammes 

is een vzw die thuisopvang aanbiedt voor senioren en – bij uitbreiding – alle personen die 

geconfronteerd worden met een verlies van autonomie. 

Het project ging administratief gezien van start in september 2018 met de aanwerving van een 

coördinatieteam, bestaande uit een projectcoördinatrice en een ‘seniorenreferente’, die later de 

‘seniorenfacilitatrice’ genoemd zou worden. Beide personen worden voltijds tewerkgesteld. 

b) Activiteitengebied van het project 

Het activiteitengebied van het project Zoom Seniors beslaat het hele grondgebied van de 

gemeente Sint-Gillis en ‘de vijfhoek’ van Brussel-Stad. De keuze voor dit activiteitengebied 

werd enerzijds bepaald door het activiteitengebied van de partners die hun schouders onder het 

project zetten, zoals het UMC Sint-Pieter, dat patiënten uit beide gemeenten verwelkomt, en 

werd anderzijds gestuurd door de homogene eigenschappen van de bevolking. Binnen dit 

activiteitengebied werd een ‘prioritaire wijk afgebakend, bestaande uit vijf wijken die verspreid 

liggen over beide gemeenten: de Hallepoortwijk en de Bosniëwijk op het grondgebied van Sint-

Gillis, en de Marollenwijk, de Stalingradwijk en de Anneessenswijk op het grondgebied van 

Brussel-Stad (Gammes, 2017). Deze ‘prioritaire wijk’ werd vervolgens door Zoom Seniors 

opgedeeld in drie zones. De redenen hiervoor worden verder in deze verhandeling toegelicht. 

De zones in kwestie zijn: de zone ‘Anneessens’ (afbeelding 3: oranje omlijnde gebied), de zone 
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‘Marollen’ (afbeelding 3: groen omlijnde gebied) en de zone ‘Sint-Gillis Neder’ (afbeelding 3: 

blauw omlijnde gebied). 

 

 

Afbeelding 3 - Afbakening van de projectzones volgens het activiteitenverslag 2020 van Zoom Seniors 

c) Demografische en sociaal-economische eigenschappen van de beoogde wijken 

Bij de start van het project in 2018 bestonden de vijf projectwijken (samen de ‘prioritaire wijk’) 

voor 10% uit 65-plussers. Er werd ook een heel hoge bevolkingsdichtheid opgemerkt in deze 

wijk, die wel 30% hoger lag dan het gewestelijke gemiddelde. Deze hoge bevolkingsdichtheid 

werd gezien als een factor die de levenskwaliteit negatief kan beïnvloeden (Réseau Quartier 

Aide et Soins, 2019). 

Binnen deze projectwijken zien we een vrij gelijkaardig inwonersprofiel wat hun 

multiculturaliteit en economische kwetsbaarheid betreft. In de gemeente Brussel-Stad vormen 

buitenlandse inwoners meer dan een derde van de totale bevolking, met een 

oververtegenwoordiging van kwetsbare inwoners van Noord-Afrikaanse en Sub-Saharaanse 

afkomst (BISA, 2016). In de gemeente Sint-Gillis zien we een grotere sociaal-economische 

diversiteit. Hoewel de 65-plussers er minder talrijk vertegenwoordigd zijn, kampen zij heel 

vaak met financiële kwetsbaarheid. Deze situatie plaatst de gemeente voor een heuse uitdaging 

met het oog op de begeleiding van senioren (BISA, 2016). 

2) Analyse van de interventies, mechanismen en actoren die hebben bijgedragen 

tot de doelstellingen van het project 

a) Contact leggen met de senioren en diegenen opsporen die kwetsbaar zijn 

Het project Zoom Seniors hanteert uiteenlopende tools om contact te leggen met de kwetsbare 

senioren. We vermelden hieronder de voornaamste tools en hun voor- en nadelen zoals 
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aangegeven door de coördinatoren, partners en begunstigden van het project in de loop van de 

consultatierondes. 

De permanenties 

De permanenties worden verzorgd door de facilitator van het project Zoom Seniors. Zij biedt 

meer bepaald een wekelijkse permanentie in drie wijken van de gemeenten Sint-Gillis en 

Brussel. Tijdens de permanenties kunnen senioren, mantelzorgers of professionals met vragen 

i.v.m. het doelpubliek in kwestie bij haar terecht. Buiten de permanenties is de facilitator ook 

telefonisch, per e-mail en via Facebook Messenger bereikbaar om vragen van of i.v.m. senioren 

te beantwoorden: informatie verstrekken, een aanvraag duidelijk omlijnen, wegwijs 

maken, contact opnemen met verenigingen en erop toezien dat de persoon in kwestie een 

antwoord krijgt op zijn of haar vraag. De facilitator draagt daarnaast bij tot de dynamiek bij 

de vereniging die haar deuren openstelt voor de permanenties, om de krachten te bundelen, 

kleinere projecten op te zetten en deel te nemen aan activiteiten van de vereniging. De band die 

zo ontstaat kan op zijn beurt leiden tot synergiën en nieuwe situaties en aanvragen – wat 

overigens de outreachactiviteiten efficiënter kan doen verlopen, zo bleek uit de SWOT-analyse. 

Zoom Seniors legde in 2018 een lijst met 20 evaluatie- en selectiecriteria vast voor locaties 

en organisaties waar de permanenties geboden kunnen worden (Bijlage 10). We kunnen 

die criteria onderverdelen in vijf grote categorieën: 

- Compatibiliteit met het project (locatie binnen de projectwijken, bestendigheid, 

aanwezigheid van andere buurtgerichte diensten of activiteiten, duidelijke bereidheid tot 

samenwerking, gratis gebruik van de ruimte) 

- Fysieke toegankelijkheid (openingsuren, toegankelijk voor personen met beperkte 

mobiliteit, bereikbaar via het openbaar vervoer, autonome toegang tot de ruimte (badge, 

sleutel)) 

- Aanvaarding (een ruimte die bezocht wordt door senioren of door een gemengd publiek, 

een ruimte met een duidelijk openbaar karakter, waar iedereen welkom is, zonder uitsluiting 

(apolitiek en multicultureel), een ruimte die geschikt is voor het informele netwerk) 

- Zichtbaarheid (de locatie moet vanaf de straat herkenbaar zijn als referentieplek) 

- Gezelligheid en comfort (er moet een wachtruimte en werkruimte zijn, er moeten toiletten 

zijn die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit, er moet internet 

beschikbaar zijn, een printer, koelkast en microgolfoven, de ruimte moet goed verlicht zijn 

en veilig afgesloten kunnen worden) 
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Tijdens de lockdown in de coronacrisis moest een aanzienlijk deel van de geplande 

permanenties geannuleerd worden. In de loop van het project moesten de permanenties op een 

andere locatie worden opgezet. 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten stonden allemaal positief tot zeer positief tegenover de permanenties, die zij 

omschrijven als “referentieplekken waar senioren of hun naasten de facilitator kunnen 

aanspreken” of als “oriëntatiebalies”. 

De logica die gevolgd werd bij de keuze voor deze locaties is dat er geen nieuwe actoren in 

het leven worden geroepen, maar dat er veeleer gesteund wordt op bestaande actoren. Aan 

de basis van die logica kunnen volgens een deelnemer aan de enquête twee overwegingen 

liggen: enerzijds de voorkeur voor “reeds bij de senioren gekende locaties waar een sociale 

permanentie wordt geboden”, en anderzijds het benutten en in de kijker plaatsen van “locaties 

die interessant zijn voor de senioren”. Wanneer de permanentie wordt opgezet op een populaire 

plaats, zullen personen meer geneigd zijn om die plaats te bezoeken en contact te leggen met 

het project Zoom Seniors. Een van de begunstigden van de begeleiding – die de locatie 

overigens vaak bezoekt – geeft aan dat ze vóór de lockdown vaak langskwam voor sociaal 

contact, voor de gezelligheid die ze er aantrof: “om wat te praten, samen met de anderen te 

lachen.” 

De samenwerking tussen het project Zoom Seniors en de onthaalorganisaties verliep niet 

altijd even vlot, zo blijkt uit het activiteitenverslag van 2020: “Na een warm onthaal bij 

aanvang vonden we maar moeilijk onze plaats en bleek het moeilijk om de samenwerking 

wederzijds interessant te maken: senioren of professionals verwelkomen die [door de 

onthaalorganisatie] naar ons waren doorverwezen, en probleemsituaties verhelpen en het 

oudere publiek naar de [onthaalorganisatie] doorverwijzen”. Sommigen zien namelijk in de 

permanenties door de facilitator een zekere vorm van concurrentie: “er is al een buurtleven 

in de gemeenten, en niet alle institutionele actoren stonden te springen om een persoon te 

verwelkomen die als referent zou optreden voor senioren. De facilitator moest dus enigszins 

haar plaats zien te vinden: als tussenschakel optreden en tezelfdertijd als persoon het 

vertrouwen zien te winnen van het publiek, toezien op mond-tot-mondreclame, zorgen dat met 

haar alles vlot verliep en zo zorgen dat haar functie een meerwaarde bood.” 

De fysieke toegankelijkheid werd eveneens door de respondenten aangekaart als bepalende 

factor. “Als oudere persoon twee kruispunten in een stad als Brussel oversteken, waar vaak 

werken zijn ... Elke afstand, elke meter heeft een directe impact.” Een van de respondenten is 

van mening dat het project zich moet zien te onderscheiden van een te brede benadering, 
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waarin geen rekening dreigt te worden gehouden met de specifieke situatie van senioren, 

wat hun mobiliteit betreft. Hij stelt de onvoorziene problemen aan de kaak waar ouderen 

in de stad mee geconfronteerd worden, zoals een deur die te zwaar is, een permanentie op 

een verdieping, één referentiepunt in een grote wijk met een zodanig groot geografisch 

niveauverschil dat er beter drie van die referentiepunten zouden worden voorzien om senioren 

er ongehinderd toegang toe te bieden. Een andere respondent is eveneens van mening dat er te 

weinig permanentie wordt voorzien in het licht van de vraag en dat de locaties van de 

permanenties het project aanzienlijk afremmen, bovenop de lockdown omwille van de 

coronacrisis en de kwetsbaarheid van het doelpubliek: “het feit dat Zoom Seniors slechts één 

keer per week op het terrein aanwezig is, de onmogelijkheid voor bewoners om zich naar een 

andere permanentie van Zoom Seniors te begeven op andere dagen in de week, de grote vraag 

naar individuele begeleiding als gevolg van de sluiting van kantoren en de digitalisering, vaak 

zonder rekening te houden met de digitale kloof, vooral in meer kwetsbare wijken”. Ondanks 

alles geeft een van de deelnemers aan de enquête aan dat de oriëntatie-

/doorverwijsinspanningen in dat verband “adequaat zijn, ook al zijn er misschien onvoldoende 

middelen inzake human resources gezien de vastgelegde geografische gebieden. We wisten 

een publiek te bereiken dat zeer zelden in contact komt met de ‘klassieke’ diensten”. Deze 

context rechtvaardigt de locatiewijzigingen volgens een vierde respondent: “Een herkenbare 

aanwezigheid in de wijk helpt om de drempel te verlagen, en aangezien niet alle locaties even 

toegankelijk waren, is het goed dat er werd ingegrepen en dat er andere locaties/partners 

werden gezocht om aan de vereisten te voldoen.” 

De bakfiets 

In het kader van het project werd een bakfiets aangekocht als ‘mobiel kantoor’ of bijkomend 

contactpunt in de openbare ruimte (een tafel, twee stoelen, thee of een sapje, een parasol). De 

facilitator trok met die bakfiets naar verschillende specifieke locaties in de wijk, op specifieke 

tijdstippen in de maand, om naar de senioren en hun mantelzorgers toe te trekken: op paden en 

kruispunten waar vaak senioren passeren, op markten, aan de uitgang van religieuze gebouwen, 

op lokale evenementen... 
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De respondenten aan het woord: 

Er werd in de eerste fase van de Delphi-studie niet gepeild naar de mening van de 

respondenten over de bakfiets. Het activiteitenverslag van 2020 wijst evenwel op het nut van 

zo’n tool die buiten kan worden opgezet, zeker gezien de pandemie, en die de banden met de 

lokale verenigingen aanhaalt: “de aankoop in december 2019 bleek een succes. De fiets bleek 

wendbaar en nuttig met het oog op meer zichtbaarheid in de openbare ruimte. Gezien de 

pandemie was het bijzonder nuttig om in contact te kunnen treden met de mensen, in de 

buitenlucht.” De bakfiets wordt gebruikt voor verschillende evenementen doorheen het jaar, 

waaronder tijdens de actie ‘Een zomer in Fontainas’ van de vzw Bravvo en in samenwerking 

met de verenigingen in de Zennewijk, waartoe het project in 2020 en in 2021 bijdroeg. 

In de tweede fase van de Delphi-studie bevestigde een respondent dat deze actie een succes 

was: “De bakfiets was een uitstekend idee, en ik heb veel goede reacties opgevangen (van het 

team).” Andere respondenten vinden dat de bakfiets een goed alternatief biedt om tegemoet te 

komen aan de toegankelijkheidsproblemen waar senioren mee geconfronteerd worden bij de 

permanenties en het beperkte aantal permanenties waar in de eerste fase op werd gewezen: “Ik 

wil eraan herinneren dat het projectconcept zich richt tot twee gemeenten, en dus tot 

verschillende wijken ... Dus om te proberen de afstandskwestie te verhelpen, kon de bakfiets de 

permanenties aanvullen”; “De bakfiets zou een alternatief / oplossing kunnen bieden voor de 

kritiek die geuit wordt op het aantal permanenties en hun bereikbaarheid (gezien de omvang 

van de wijk). Het is in dit geval de permanentie die zich naar de 

senioren/mantelzorgers/professionals begeeft, en niet omgekeerd.” 

Ochtendlijke sensibiliseringsworkshops voor andere actoren (geen zorgverleners) 

De sensibiliseringsworkshops moeten de praktijken en kennis van actoren (die geen 

professionele zorgverleners zijn) bijschaven en opfrissen (gemeenschapswachten, agenten 

en conciërges van sociale huisvestingsdiensten), met specifieke aandacht voor senioren. 

De workshops hebben als doel deze actoren “meer zicht te bieden op de kwetsbaarheden die 

gepaard gaan met het ouder worden; ervoor te zorgen dat zij zich bewuster zijn van de 

kwetsbaarheden van senioren en hen in staat te stellen die kwetsbaarheden op te merken; te 

laten kennismaken met senioren en mantelzorgers, zodat zij hen kunnen doorverwijzen naar 

permanenties en referentiecentra; de referentiecentra te sensibiliseren voor 

probleemsituaties.” De workshops helpen de deelnemers om meer oog te hebben voor 

senioren in de openbare ruimte, in de gangen van sociale woningen enz., om bij hen te 

peilen naar hun behoeften en hen te wijzen op de beschikbare middelen in de wijk. 
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De respondenten aan het woord: 

De facilitator benadrukt het belang van dit initiatief, gericht op de activatie van de betrokken 

medewerkers: “Het is echt een begeleiding geworden, en een leermogelijkheid waar zij zelf 

vragende partij voor waren. Het was dus heel interessant. [...] Ook zij zijn spelers in dit 

leerproces, en het uitgangspunt was dus niet om ons als onmisbare actoren op te werpen, maar 

precies om andere maatschappelijk werkers de tools in handen te geven, opdat zij de senioren 

eveneens wegwijs kunnen maken en kunnen begeleiden.” Los van de onderwezen competenties, 

bevestigt een andere deelnemer aan de Delphi-studie het belang van de “sensibilisering” van 

gemeenschapswachten voor het opmerken van kwetsbaarheden van senioren. “Bij de 

invoering van het hitteplan werden ze overigens nogmaals op de tips gewezen.” Sommigen zien 

het als een “uitstekende strategie, aangezien [de gemeenschapswachten] senioren ontmoeten 

die nog niet bij de partnerdiensten aankloppen, en het zijn precies die senioren die we moeten 

bereiken. [De gemeenschapswachten] komen in contact met alle inwoners van een wijk.” Een 

andere respondent noemt het initiatief “innovatief”. Een deelnemer aan de tweede fase van de 

Delphi-studie noemt de sensibiliseringsworkshops dan weer “heel interessant” en zou die graag 

“verder uitgewerkt” en “uitgebreid” zien. 

Twee respondenten betreuren evenwel dat er geen gevalideerde tools worden gebruikt 

(zoals een eenvoudige en erkende diagnosetool voor de outreachactiviteiten), net als het 

gebrek aan evaluatie van de impact van de workshops. In de tweede fase van de Delphi-

studie stelt een van de respondenten zich vragen bij de impact van dit type tools als die worden 

aangewend door informele actoren: “In het kader van informeel contact komt de opsporing, de 

oriëntatie en het bieden van een luisterend oor “natuurlijker” over. Als er daarvoor naar tools 

wordt teruggegrepen, nemen de zaken een meer formeel karakter aan, en dat kan 

contraproductief werken (althans bij bepaalde personen).” 

De flyers 

Er werden tweetalige flyers en affiches verspreid via handelaren, apothekers en professionele 

actoren in de wijk die interessant bleken in het kader van de opsporing van mogelijke 

begunstigden, gezien hun contact met het doelpubliek. 

De respondenten aan het woord: 

Een van de oudere personen met wie we spraken, vond de flyer een goed initiatief: “Ik lees 

altijd alles wat ze op dergelijke reclame zetten, dat vind ik goed.” Het activiteitenverslag van 

2019 geeft echter aan dat het initiatief bij de handelaren niet is geslaagd. Zij waren niet 

bereid om als ‘outreachactoren’ op te treden, hoewel het verslag de wens om de handelaren 
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in te zetten voor de doorverwijzing van senioren naar geschikte locaties en actoren niet laat 

varen. “We beoogden in 2019 de handelaren aan te spreken, om hen te sensibiliseren voor de 

identificatie van senioren die minder autonoom worden en kwetsbaar zijn. Op basis van de 

feedback die we in dat opzicht kregen van ons uitgebreide netwerk, bleek dit plan niet realistisch 

voor de handelaren. We namen akte van die vaststelling en zagen in dat we onze actie moesten 

bijsturen: informatie van de handelaren omtrent de centrale aanspreekpunten (facilitator en 

permanenties voor senioren in de wijk) en de sensibilisering met het oog op de doorverwijzing 

naar niet-commerciële actoren in de wijk (preventie- en veiligheidsmedewerkers, personeel van 

sociale huisvestingsmaatschappijen, vrijwilligers voor wederzijdse hulp in de wijk...)”. 

Dit initiatief werd dus beetje bij beetje opgeborgen. De meeste deelnemers aan de Delphi-

studie blijven er echter van overtuigd dat de handelaren een rol kunnen spelen en dat hun 

betrokkenheid kan helpen om geïsoleerde personen te bereiken. De lokale verankering van 

de handelaren en het vertrouwen dat zij genieten bij hun cliënteel worden als troeven gezien die 

het belang van zo’n initiatief ondersteunen. “Senioren gaan vaak langs bij apothekers, 

huisartsen, cafés en buurtwinkels. Er is dan ook vaak sprake van een bestaande 

vertrouwensband. We zouden die actoren moeten kunnen sensibiliseren voor het opmerken van 

kwetsbaarheden, om zo aan preventie te doen en de personen in kwestie te kunnen 

doorverwijzen naar de geschikte diensten.” Een deelnemer aan de tweede fase van de Delphi-

studie is van mening dat we, met het oog op een nauwere betrokkenheid van deze buurtactoren, 

“op zoek moeten naar een manier waarop zij zelf ook belang hebben bij een deelname aan de 

outreachactiviteiten” en “hen moeten belonen voor de tijd [die zij spenderen] aan opleidingen 

rond de opsporing van kwetsbare senioren”, aangezien zij over erg weinig tijd beschikken. 

Een van de respondenten stelt zich vragen bij het gebruik van flyers en affiches als 

communicatiemethode, aangezien deze tools niet toelaten de handelaren echt te betrekken bij 

de opsporing. Volgens hem verloopt de communicatie niet via geschreven tekst, maar 

veeleer via interpersoonlijk contact over een langere periode: “We hebben er sterk op 

gefocust, maar moeten vaststellen dat al die gedrukte media niet bijster veel effect hebben. Wat 

wél echt werkt is persoonlijk contact.” Een deelnemer aan de tweede fase van de Delphi-studie 

pikt in op deze opmerking en geeft aan dat interpersoonlijk contact volgens hem meer geschikt 

is dan gedrukte communicatie om informatie te verspreiden in een multiculturele context. 

De sociale netwerken 

Er werden tijdens de coronacrisis drie Facebookpagina’s aangemaakt (één per zone in het 

project), als alternatief voor de fysieke permanenties die werden geschrapt. De pagina’s worden 
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gebruikt om informatie te verspreiden, maar scheppen ook mogelijkheden voor gesprek en 

hulpaanvragen voor senioren, hun naasten en professionals. 

De respondenten aan het woord: 

Het feit dat er slechts in beperkte mate werd ingezet op een communicatie via sociale netwerken 

valt volgens de respondenten te rechtvaardigen in het licht van de digitale kloof, die nog steeds 

een aanzienlijk deel van het doelpubliek treft, en is deels ook het gevolg van een gebrek aan 

geschikte middelen: “we hebben er niet voldoende tijd aan besteed, en we zijn er in feite niet in 

thuis. Wij zijn geen community managers.” Een van de respondenten oordeelt echter dat de tool 

“pertinent is, als aanvulling op andere inspanningen”. 

De pakketjes 

Tijdens de eerste lockdown (in 2020) werden pakketjes samengesteld met een stoffen 

mondmasker, een meiklokje en informatie over de beschikbare diensten in de wijk of gemeente. 

De pakketjes werden uitgedeeld aan senioren in de twee wijken (50 pakketjes in de ene wijk, 

en 700 in de andere). De verdeling van de pakketjes werd opgezet om enerzijds het netwerk 

in de kijker te plaatsen en anderzijds bij te dragen tot de opsporing van kwetsbare 

personen. De actie moest snel en doelgericht worden opgezet. We werkten daarvoor nauw 

samen met de verenigingen en de gemeentediensten. De actie werd naar het einde van het jaar 

toe herhaald voor alleenwonende senioren die we bij de eerste verdeling niet konden bereiken. 

Zij kregen een pakketje met “hydroalcoholische gel, koekjes, een bon voor een zitmassage, 

‘huisgemaakte’ wenskaarten en informatie over de diensten.” 

De respondenten aan het woord: 

Volgens een van de respondenten kende deze actie, net als de voorgaande, slechts een heel 

matig succes: “We hadden verwacht dat de pakketjes een ongelofelijke impact zouden hebben, 

doordat we er koekjes, thee, bloemen, maskers, handgel aan toevoegden. Maar om eerlijk te 

zijn was de actie enigszins een flop.” Er werd geen enkele stelselmatige evaluatie van de actie 

gevoerd. De respondent is echter van mening dat de bestendige aanwezigheid van een persoon 

die het project belichaamt, zoals de facilitator, de actie ten goede zou komen. Een respondent 

uit de tweede fase van de Delphi-studie oordeelt dat, ondanks het matige succes, dit type actie 

bijdraagt tot de creatie en vooral het behoud van een band met de senioren. Deze acties “geven 

ook bij de bestaande begunstigden aan dat ze niet vergeten worden. Geïsoleerde en 

alleenwonende personen stellen dit gebaar van erkenning op prijs.” 
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Over de concrete uitwerking en coherentie van de outreachactiviteiten 

Er werden verschillende initiatieven opgezet om kwetsbare senioren op te sporen en het project 

Zoom Seniors bij hen in de kijker te plaatsen. Bepaalde respondenten zien in deze combinatie 

van methodes een efficiënte werkwijze. “Het is een goede zaak dat de stelselmatige outreach 

naar kwetsbare senioren toe zich vertaalde naar uiteenlopende acties: de inzet van een 

zorgcoach (facilitator), buurtactiviteiten in verschillende wijken en op pleinen, de 

sensibilisering van gemeenschapswachten en medewerkers van sociale 

huisvestingsmaatschappijen enz.”. Die diversiteit aan methodes heeft ertoe bijgedragen “dat de 

partners aan boord bleven” tijdens de coronacrisis. Het feit dat de mensen persoonlijk 

geïnformeerd werden en de mogelijkheden van die benadering om rekening te houden met de 

specificiteit van de begunstigden werden eveneens als ‘Strengths’ aangestipt in de SWOT-

analyse met het oog op deze initiatieven. Ook de betrokkenheid van diverse actoren wordt 

als een troef beschouwd: “De sensibilisering van verschillende actoren uit de wijk voor het 

belang van waakzaamheid, laat ons toe om tijdig hulp te bieden en diensten voor te stellen, 

waardoor de mensen langer thuis kunnen blijven wonen.” 

Deze combinatie van methodes is evenwel erg tijdrovend. Vandaar ook de nood aan 

samenwerkingsverbanden, zo blijkt ook uit de SWOT-analyse omtrent het project. Andere 

respondenten hekelen het gebrek aan samenhang, methodiek en evaluatie van de 

verschillende benaderingen. “Volgens mij is de gekozen strategie niet geschikt. Op een gegeven 

moment was er sprake van preventieve huisbezoeken in de verschillende wijken, bij senioren 

met een duidelijk risicoprofiel. Daar werd uiteindelijk van afgezien, omdat het niet eenvoudig 

bleek om aan die gegevens te geraken.” De beperkte toegang tot gegevens werd eveneens als 

een obstakel gezien voor de outreachactiviteiten, net als de nood aan een jaarlijkse 

actualisering ervan. In dat opzicht pleit een van de respondenten voor een sterkere 

mobilisering van bepaalde actoren: “Rekening houdend met de samenwerkingsverbanden, is 

het volgens mij nog mogelijk om, via de gemeente / de sociale huisvestingsmaatschappijen / de 

ziekenfondsen, meer gericht de senioren te benaderen voor een preventief huisbezoek.” 

b) De multidisciplinaire en globale ondersteuning van senioren mogelijk maken 

Het project Zoom Seniors heeft verschillende strategieën uitgerold om senioren de nodige 

ondersteuning te bieden in het licht van hun verschillende vragen en behoeften. We vermelden 

hier de voornaamste strategieën en hun sterke en zwakke punten volgens de coördinatoren, 

partners en begunstigden van het project. We verwijzen de lezer overigens graag door naar punt 
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6 van deze uiteenzetting voor cijfergegevens over de aangeboden begeleiding voor senioren in 

het kader van dit project. 

De flowchart 

Om de oriëntatieactiviteiten van de facilitator (voorgesteld in punt 5 van deze uiteenzetting) 

vlot te laten verlopen, werden twee multidisciplinaire flowcharts opgesteld (één per 

gemeente). De eerste flowchart werd opgesteld in functie van het beschikbare aanbod in de 

gemeente, voor verschillende disciplines (bijlage 11). Deze flowchart focust op de begeleiding 

bij aanvragen in trajecten die afhankelijk zijn van de woonplaats van de begunstigde 

(bijvoorbeeld een bewoner van een woning van de Grondregie moet in eerste instantie worden 

doorverwezen naar de maatschappelijke dienst van die regie). De tweede flowchart werd 

opgesteld in samenwerking met een ander proefproject en focust op een doorverwijzing 

volgend op een evaluatie van de behoeften van de persoon (bijlage 12). 

De respondenten aan het woord: 

Een van de respondenten van de eerste evaluatiefase wees op het feit dat de flowcharts 

“zorgvuldig” gebruikt moeten worden, met oog voor het sociaal-economische niveau, de 

pathologie en de bereidheid van de begunstigden om zich tot een bepaalde dienst te richten. In 

dat verband betreurt een andere respondent het relatief stugge karakter van deze tool, die door 

de gemeente moest worden goedgekeurd en steunt op een verdeling van de bevoegdheden door 

de gemeente. De samenwerkingsmogelijkheden lijken zo volgens sommige respondenten af te 

hangen van de mogelijkheid om aan te tonen dat Zoom Seniors geen bestaande diensten 

vervangt en de vooraf vastgelegde hiërarchie tussen de actoren respecteert. 

Identificatie van de registers van bestaande actoren 

Er bestonden reeds registers voor de betrokken activiteitengebieden (‘Sociaal Brussel’ en het 

register van maatschappelijk welzijn van Sint-Gillis). Het duo ‘coördinator-facilitator’ voegde 

daar het register van de vzw ‘SAM - Het Netwerk van Zorgverleners’ aan toe en de bijkomende 

gegevens die in het kader van het project Zoom Seniors werden verzameld. 

De respondenten aan het woord: 

Er werden in de loop van beide fases van de Delphi-studie maar weinig reacties gesprokkeld 

over de registers van actoren. Eén respondent stelt zich evenwel vragen bij het eventuele 

gebruik ervan door het doelpubliek en het netwerk van actoren. De verschillende tools zijn 

volgens hem niet gebruiksvriendelijk en worden te weinig belicht: “Het merendeel van die tools 
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is volgens mij niet intuïtief en niet gebruiksvriendelijk. Bovendien zijn veel professionals niet 

op de hoogte van het bestaan ervan. Laat staan het doelpubliek.” 

Integratie en activering van actoren voor zorg en maatschappelijke hulpverlening 

Zoals vermeld in punt 5 over de geografische context van het project, is Zoom Seniors ontstaan 

uit reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen zorg- en welzijnsactoren, die waren 

opgezet binnen de sociale coördinaties van de OCMW’s en in samenwerking met het 

ziekenhuis. De coördinerende organisatie zelf is actief binnen de thuiszorgsector. Zoom Seniors 

brengt zo een dertigtal actoren samen, goed voor een grote verscheidenheid aan sectoren en 

organisatietypes: zorgactoren (ziekenhuis, medische centra, thuiszorgdiensten) en actoren voor 

maatschappelijke hulpverlening (buurthuizen, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen 

enz.), maar ook de gemeenten en de OCMW’s zijn er vertegenwoordigd, net als het 

maatschappelijk middenveld en onderzoekers. 

De respondenten aan het woord: 

De combinatie van zorg- en welzijnsactoren strookt volgens een van de respondenten met de 

diversiteit aan situaties “en de combinatie van behoeften inzake algemene dagelijkse 

levensverrichtingen, maatschappelijke kwesties en huisvesting: thuis wonen is in de eerste 

plaats leven, en welzijn vereist in de eerste plaats zorg...”. De focus op senioren opent volgens 

verscheidene respondenten mogelijkheden voor ongeziene samenwerkingen: “Het feit dat 

gefocust wordt op senioren, dat een ouder doelpubliek centraal wordt geplaatst in de 

samenwerking, laat toe ons toe sterk uiteenlopende actoren samen te brengen.” 

Uit die combinaties ontstaan originele projecten: “Daar hebben we een uitstekende actie in 

een gebied waar we een project hebben opgezet bij een partner die soep bereidt volgens 

recepten van een Brusselse chef, met de producten van een andere partner, meer bepaald een 

sociale kruidenier uit de buurt. De soep wordt door vrouwen bereid in het kader van een plan 

om de sociale cohesie te versterken. En het zijn jongeren uit de wijk die instaan voor de 

verdeling van de soep aan ons publiek van senioren, binnen de marge van een 

samenlevingsdienst." 

Ondanks het aantal en de verscheidenheid aan betrokken actoren, betreuren verschillende 

respondenten het gebrek aan betrokkenheid van de medische centra en zelfstandige 

huisartsen. Zoals echter ook uit de SWOT-analyse naar boven komt, “blijkt het echt 

problematisch om een sluitend aanbod samen te stellen (bijvoorbeeld met zelfstandige 

huisartsen), om hun interesse (engagement) te wekken en om tijd te vinden om banden tussen 

de actoren te scheppen. Eenmaal ze hun plaats hebben gevonden in het project, moeten we ze 
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ook zien aan boord te houden binnen het netwerk.” Als oplossing hiervoor schuift de SWOT-

analyse de creatie van tools naar voren, waar zij gebruik van zouden kunnen maken. Rust- 

en verzorgingstehuizen worden, net als paramedische ziekenhuismedewerkers, vermeld 

als actoren die meer bij de gevoerde acties betrokken zouden kunnen worden. 

Er werden meer bepaald twee projecten uitgewerkt waar de zorgactoren bij betrokken werden: 

de infokaart en het e-finger-project. De infokaart is een document dat elke kwetsbare persoon 

bij zich kan houden om het ziekenhuis te informeren over de identiteit van de persoon in kwestie 

en de referenten bij wie hij of zij terechtkan (professionele en informele actoren in het 

persoonlijke netwerk van de begunstigde). Wegens het bijkomende administratieve werk 

voor de registratie van die gegevens en het risico op verlies van het document, werd van 

dit initiatief afgezien en gefocust op de ontwikkeling van de e-finger als alternatief: “De 

infokaart bleek inefficiënt, aangezien de uitwerking ervan te veel werk en tijd vergde, en de 

mensen hebben de kaart uiteindelijk toch niet bij. E-finger is een betere piste." 

De respondenten zijn het er eensluidend over eens dat de werkgroep in het teken van de 

ontwikkeling van de e-finger heeft geleid tot de ontwikkeling en uitbreiding van de 

contacten tussen de sectoren en tussen de betrokken actoren. Sommige respondenten wijzen 

daarbij wel op het volgende: “De e-finger vroeg aanzienlijke inspanningen voor een onvoltooid 

project”, dat “nog niet in de praktijk werd getest.” 

Integratie en activering van informele en formele actoren 

Om de betrokkenheid van informele actoren in het project te ‘activeren’, werden in de marge 

van het project drie netwerken voor wederzijdse hulp onder buren gesteund (één per 

activiteitengebied). In de zone ‘Anneessens’ bestond er al zo’n netwerk. Het project Zoom 

Seniors zette dan ook zijn schouders onder het initiatief. In de zone ‘Sint-Gillis Neder’ waren 

reeds verschillende netwerken afzonderlijk actief. Hier heeft Zoom Seniors geprobeerd om hun 

krachten te bundelen. In de zone ‘Marollen’ was er geen netwerk voor wederzijdse hulp. De 

actoren van Zoom Seniors hebben hier vorm gegeven aan zo’n netwerk.  

De respondenten aan het woord: 

Verschillende interveniënten benadrukken het belang van informele netwerken in een project 

als dat van Zoom Seniors, maar wijzen er tegelijk op dat het moeilijk bleek om die aan het 

project te koppelen: “De informele netwerken behoren tot de gemeenschapszorg: zij komen 

enerzijds tegemoet aan een behoefte van de begunstigde, maar schenken ook persoonlijke 

voldoening en zingeving aan de hulpverlener. Deze interactie komt er evenwel niet vanzelf, 

zeker niet in kwetsbare wijken, en vereist inzet en ondersteuning.” 
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De inspanningen ter ondersteuning van het netwerk voor wederzijdse hulp hebben niet 

rechtstreeks geleid tot een nauwer contact met het netwerk van professionals van Zoom 

Seniors. Het risico dat het vooral een “clubje van professionals” wordt, werd eerder al 

aangekaart in de SWOT-analyse van het project: “Het begon als een project dat was gericht op 

professionals, met als doel professionele ervaringen te delen en tools te ontwikkelen voor 

professionals.” De institutionele sector en de informele sectoren lijken soms als 

communicerende vaten te werken: in zones waar formele actoren talrijk aanwezig zijn en waar 

een gecentraliseerde organisatie overheerst, blijven informele actoren eerder beperkt aanwezig 

(waardoor in crisissituaties een zekere ‘verlamming’ optreedt, zoals het geval was tijdens de 

coronacrisis), terwijl informele actoren ontstaan en het voortouw nemen in zones waar 

overheidsinstanties en institutionele organisaties minder actief zijn. Eén respondent oordeelt 

dat voorafgaand inzicht in de sterktes en zwaktes van elke sector cruciaal is om ervoor te zorgen 

dat de institutionele en informele sectoren hun krachten kunnen bundelen en elkaar kunnen 

aanvullen. 

De bereidheid tot samenwerking op lokaal vlak is er alvast bij bepaalde formele actoren: 

“We trachten het nabijheidsaspect te versterken door de interventiegebieden op geografisch 

vlak bij te sturen en de kennis van de teams over hun werkgebied, het formele netwerk en de 

beschikbare informele actoren uit te breiden.” Bepaalde actoren uit het maatschappelijk 

middenveld, die mantelzorgers vertegenwoordigen, worden overigens ook betrokken bij het 

project, met als doel het formele en het informele netwerk met elkaar in contact te brengen en 

meer rekening te houden met de ervaringen van de mantelzorgers: “De mantelzorgers kunnen 

naast een bron van informatie ook volwaardige partners zijn in de begeleiding van senioren, al 

gaat dit soms ten koste van hun eigen gezondheid. Als vzw die de mantelzorgers steunt is het 

onze taak om de professionele actoren, die aan de basis liggen van nieuwe projecten, te 

sensibiliseren voor die kwesties.” 

c) Een gunstige omgeving scheppen voor de senioren 

Het consortium van actoren heeft beslist om deze uitdaging in de projectoproep aan te pakken 

via een samenwerking met projecten die het welzijn in de wijk trachten te bevorderen 

(zoals: ‘Een zomer in Fontainas’ en het eerder vermelde soepproject), en de promotie van 

lokale culturele activiteiten (zoals: een bezoek aan het Art & Marges-museum), of door deel 

te nemen aan verschillende lokale institutionele projecten (waaronder in de eerste plaats het 

project rond sociale cohesie en de lokale welzijns- en gezondheidscontracten). 

De respondenten aan het woord: 
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De band tussen het project Zoom Seniors en een aantal van zijn initiatieven doet vragen rijzen 

over de reikwijdte van de interventies: de lokale welzijns- en gezondheidscontracten zijn niet 

in alle wijken uitgerold, en hun geografische spreiding valt niet geheel samen met die van de 

projecten voor sociale cohesie. Dat brengt overzichtelijkheidsproblemen met zich mee voor het 

betrokken publiek en maakt het enigszins moeilijker voor de actoren van Zoom Seniors om hun 

schouders onder bepaalde projecten te zetten.  

De benadering van ‘integratief universalisme’ van een aantal van die initiatieven wringt 

overigens met de focus van Zoom Seniors op een publiek van senioren. Volgens bepaalde 

actoren ligt de toekomst van het project in een sterkere band met andere types kwetsbare 

personen. “Het gaat niet noodzakelijk om een zwakte van het project, maar ik geloof dat het, 

als er nog andere projecten beoogd worden, belangrijk is om die ook voor andere kwetsbare 

personen toegankelijk te maken (bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening, die niet 

onder de noemer ‘senior’ vallen, maar eveneens geïsoleerd kunnen geraken en net zozeer 

moeilijkheden kunnen ervaren in hun wijk).” Anderen vrezen dat senioren in een bredere 

aanpak “onzichtbaar” dreigen te worden: “senioren laten minder van zich horen”. Een andere 

respondent uit de tweede fase van de Delphi-studie is daarentegen van mening dat dit risico op 

“onzichtbaarheid” geldt voor alle kwetsbare personen, los van hun leeftijd: “Ik wil benadrukken 

dat de personen die het minst van zich laten horen, ook diegenen zijn die geïsoleerd geraken / 

kwetsbaar zijn, ongeacht hun leeftijd. Het valt volgens mij te betreuren dat projecten en 

diensten soms ‘hokjesdenken’, als het om leeftijd gaat.” 

d) Een gepast bestuur voorzien 

Geografische context van het project 

Het activiteitengebied van het project werd afgebakend op basis van de ligging van het Sint-

Pietersziekenhuis en de bestaande samenwerkingen van het ziekenhuis met een van de twee 

betrokken gemeenten. Volgens een respondent heeft deze samenwerking met het ziekenhuis 

rond zorgproblematieken het projectgebied van Zoom Seniors mee bepaald: “Het vertrekpunt 

was sterk ‘zorggericht’. Het ging uit van de gedachte: ‘het Sint-Pietersziekenhuis erbij 

betrekken opent heel interessante pistes, want het is zo dat het ontslag uit het ziekenhuis 

doorgaans een kantelpunt vormt in de problematiek’.” 

De coördinerende actoren wilden ook tegemoetkomen aan behoeften van senioren in meer 

kwetsbare situaties en wilden zich richten tot senioren met een migratieachtergrond. Zo 

vormden vijf wijken, verspreid over twee gemeenten, samen de ‘prioritaire wijk’ (Hallepoort, 
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Bosnië, Marollen, Stalingrad en Anneessens). Vervolgens werd die wijk opgedeeld in 3 

projectzones (Marollen, Anneessens, Sint-Gillis Neder), enerzijds om de vertegenwoordiging 

en het profiel van de inwoners te weerspiegelen, anderzijds om een zekere ‘kritische massa’ 

te bekomen wat het aantal inwoners betreft: “Het project is wijkgericht. Een wijk is een zone 

waar 10.000 tot 30.000 personen wonen en die door de inwoners en interveniënten ervaren 

wordt als een relatief coherent geheel [...]. Het valt op dat de Stalingradwijk, zoals opgenomen 

in de Wijkmonitoring, geen identiteit heeft waar de inwoners zich mee vereenzelvigen. De 

bewoners van de Stalingradlaan voelen zich veeleer verbonden met de Anneessenswijk, de 

Zennewijk of de Marollenwijk, in functie van tot wie zij zich richten of de (sociale of 

economische) voordelen die die affiliatie hen kan bieden." 

De respondenten aan het woord: 

De aanzienlijke omvang van het gebied kan volgens de SWOT-analyse schaalvoordelen 

opleveren voor het project, terwijl de spreiding over twee wijken de uitwisseling van ervaring 

stimuleert en een open dynamiek genereert die de logica van de ‘gemeentelijke trechter’ 

veiligstelt. 

Deze spreiding van het project over verschillende wijken staat volgens de SWOT-analyse 

evenwel de mogelijkheid in de weg om sterker te focussen op de zones, rekening houdend 

met de beperkte human resources. Omwille van het onvermogen van senioren om lange 

afstanden af te leggen en gezien de culturele diversiteit, blijven bepaalde dynamieken in de wijk 

sterk gesegregeerd (gender, nationaliteit enz.). Die segregatie vereist volgens een van de 

respondenten zelfs een buurtbenadering op subwijkniveau: “De vijf wijken zouden zelfs nog 

verder opgedeeld moeten worden in kleinere wijken: we moeten vertrekken vanuit een plein, en 

vervolgens vanaf dat plein straten toevoegen, eventueel nog andere straten bijvoegen en 

vervolgens zien waar de grenzen van die zone liggen. Buurtwerking steunt op vertrouwen, en 

dat vertrouwen wordt bottom-up opgebouwd.” 

Eén respondent wijst daarnaast op de specifieke eigenschappen van het publiek van senioren, 

die volgens hem een buurtbenadering vereisen, in tegenstelling tot een meer 

centraliserende trend: “Het is vrijwel onaanvaardbaar. Je moet beseffen dat het door een 

oudere persoon als een heus hindernissenparcours wordt ervaren om zich van Sint-Gillis 

Neder, van het Jacques Francksquare tot bij de gemeentediensten te begeven. Wie dat niet 

inziet, heeft totaal geen voeling met de realiteit van senioren.” 
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Situatie in verband met de tijdelijkheid van het project 

COVID-19 heeft geleid tot een aanpassing van activiteiten (zoals de schrapping van 

permanenties op bepaalde locaties), en heeft de focus vooral gelegd op de zoektocht naar 

manieren om de band met alleenwonende senioren aan te halen (denk maar aan de 

pakketjes), terwijl de banden met de stuurgroep losser werden: “het werd een periode die 

op professioneel vlak vrij uitdagend bleek, maar eenmaal de coördinatoren een goede 

werkwijze hadden gevonden en zij wisten wat hen te doen stond – eenmaal de 

opsporingsmethode werd goedgekeurd (pakketjes) en de permanenties waren afgestemd op de 

geldende coronamaatregelen – bleef de taak van de stuurgroep veeleer beperkt”. 

Wat de situatie op het terrein daarentegen betreft, wijzen de respondenten erop dat COVID-

19 de actoren meer bewust heeft gemaakt van de situatie van senioren: “Het is een vergeten 

aspect van de zorg, en de beschikbare diensten of instellingen stroken proportioneel gezien – 

niet op kwantitatief vlak, noch op kwalitatief vlak – met de huidige en toekomstige, individuele 

en collectieve behoeften.” Die situatie heeft bijgedragen tot de bevestiging van de rol van het 

duo van Zoom Seniors: “de actoren binnen het netwerk voelden zich waarschijnlijk machteloos 

tegenover bepaalde situaties, en spraken het duo aan en stelden vragen: ‘Ken jij een dienst die 

deze specifieke kwestie het hoofd kan bieden?’” Andere respondenten zijn daarentegen van 

mening dat COVID-19 de implementatie van het project en de organisatie van vergaderingen 

in de weg stond en zo het nastreven van meetbare resultaten heeft afgeremd: “één jaar 

extra zou een sluitende implementatie van het netwerk mogelijk hebben gemaakt.” 

Het feit dat het om een proefproject ging, bracht een eigen experimentele dynamiek met zich 

mee en heeft eveneens een impact gehad op de samenwerking: “de onzekerheid over de 

toekomst van het project heeft de vooruitgang en vooruitzichten van de acties bemoeilijkt” en 

“de evaluatie komt te laat om een verlenging van het project toe te laten”. 

Rol van het duo coördinator-facilitator 

Het project Zoom Senior steunt op een duo van coördinator en facilitator. De facilitator ziet 

toe op de organisatie van de permanenties, houdt contact met de onthaalverenigingen, voert 

huisbezoeken uit, blijft oog hebben voor mogelijke samenwerkingen, neemt deel aan 

vergaderingen van sociale coördinaties, ziet tot op de Facebookactiviteit en beantwoordt vragen 

van professionals. De coördinator helpt de krijtlijnen uit te tekenen van het project, houdt 

contact met het netwerk van actoren (de ‘interne keuken’ van het project, die meer dan 30 

structuren telt), ontwikkelt en versterkt het netwerk van formele en informele partners per zone, 

onderhoudt de banden met de stuurgroep en de werkgroepen van Zoom Seniors, waakt over de 
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goede omkadering van de facilitator en neemt deel aan sectorvergaderingen (G4, Brusano, 

Geïntegreerd Welzijns- en Zorgplan, Lokaal Welzijns- en Zorgcontract enz.). In de praktijk 

lopen de taken van beide functies enigszins door elkaar, aangezien de coördinator de taken van 

de facilitator op zich nam tijdens haar moederschapsverlof. 

De respondenten aan het woord: 

De respondenten zijn unaniem vol lof over de dynamiek, reactiviteit, ruime inzetbaarheid, 

creativiteit en doortastendheid van beide leden van het duo: “Heel goed. Heel beschikbaar. 

Snelle reactie. Weinig latentie na een oproep”; “doortastendheid van het betrokken 

personeel”; “professionele aanpak van de projectcoördinatie”; “uitstekend: betrouwbaarheid 

en duidelijkheid van de positie, de begeleiding en de facilitering.” De bereidheid tot innovatie 

en de autonomie worden eveneens als troeven gezien voor het project: “Ze legden zin voor 

initiatief aan de dag en waren echt betrokken bij de projecten. De feedback naar de stuurgroep 

toe gebeurde weloverwogen, wanneer dat echt aangewezen bleek. Ik denk echter dat de 

stuurgroep, wegens een gebrek aan beschikbaarheid, te weinig aanwezig was. Dat weerhield 

het team achter Zoom Seniors er evenwel niet van om door te zetten.” 

De deelnemers aan de enquête wijzen op de “professionele” positionering van de 

coördinatiefunctie. Zo stipt een van de respondenten de “het teamwork van de werknemers van 

Zoom Seniors” aan als troef van het project. “Ze waren altijd goed voorbereid op de 

bijeenkomsten”, tussen autonomie en overleg met het consortium van actoren: “De coördinator 

was zich erg goed bewust van zijn rol en positie in het project.” "Hij heeft zich altijd zo goed 

mogelijk geschikt naar de projectpartners / leden van de stuurgroep, stond open voor ideeën 

en nam het nodige initiatief”, ondanks de complexe context. “Ik ben me bewust van de 

uitdaging die hun taak inhield, in het licht van de te mobiliseren dynamieken en actoren.”  

Wat de functie van de facilitator betreft, stelden de begunstigden vooral de efficiëntie van de 

opvolging op prijs (“Als de facilitator iets doet, doet die het goed! Precies daarom kom ik 

terug.”); net als het vermogen om een publiek te bereiken dat niet snel contact heeft met 

de instellingen: “We wisten een publiek te bereiken dat zeer zelden in contact komt met de 

‘klassieke’ diensten”. De persoonlijke en bezielde interacties (ze zijn “heel aardig”) wordt 

eveneens naar voren geschoven door de geïnterviewde begunstigden. Een respondente gaf aan 

dat de facilitator: “alles in de strijd wierp om oplossingen te vinden voor mijn moeder”. Terwijl 

sommige respondenten focussen op het belang van de functie in de creatie van een 

vertrouwensband (“het persoonlijke contact met de projectverantwoordelijken droeg bij tot 

een vlot verloop van de zaken”), schuiven anderen een aantal zwakke punten naar voren in 

dit model, dat steunt op de personificatie van de begeleiding: “Het is waar, ze heeft mij echt 
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geholpen..., maar toen moest ze bevallen en kwam ze niet meer. Ik verwachtte toch dat ze (op 

de plaats van de permanentie) mij nog zouden blijven helpen, maar toen ben ik gewoon met een 

vriendin naar (een andere openbare plaats) gegaan. Daar zag ik dat ze niet echt met je begaan 

waren, maar je werd er wel geholpen.” Tegenover de partners bleek de positionering van de 

facilitator eveneens van meet af aan een uitdaging: de term ‘facilitator’ droeg de voorkeur weg, 

boven die van ‘referent’, aangezien de benaming moest aangeven dat deze functie niet de 

plaats zou innemen van andere interveniënten (de functie van ‘seniorreferent’ bestond al in 

een van de betrokken gemeenten). Anderzijds moest de benaming wel nog wijzen op de 

oriënterende en begeleidende rol van de medewerker ten aanzien van de begunstigden, 

om hen naar de geschikte diensten door te verwijzen, en niet zozeer om de taken van de 

‘maatschappelijk assistent’ over te nemen. “Je moet voldoende inzicht hebben in de 

omstandigheden om toegang te kunnen bieden tot bepaalde rechten, je moet op de hoogte zijn 

van de inrichting van de woning, een notie hebben van ergotherapie, weten wat de Katz-

evaluatieschaal inhoudt, de verschillende niveaus van autonomie kennen, op de hoogte zijn van 

palliatieve zorgen enz. Wanneer de facilitator een mogelijkheid ziet tot het inroepen van een 

bepaald recht, is het nog niet aan haar om die administratieve stappen te ondernemen (zoals: 

IGO of invaliditeitsuitkering). Zij moet de begunstigde dan echt naar de maatschappelijk 

assistent doorverwijzen, die de nodige stappen zal ondernemen met het oog op het recht in 

kwestie.” Een van de vaardigheden die vereist zijn in deze functie, is het vermogen om zich 

aan te passen aan een specifiek publiek: “Het gaat om wijken met een bijzonder grote sociale 

en culturele diversiteit, en je moet je kunnen aanpassen aan de mensen die je ontmoet. Je mag 

niet verwachten dat de mensen zich aan jou aanpassen”; “Het is niet altijd evident om die 

diversiteit onder de bevolking en binnen de projectwijken het hoofd te bieden: dat vereist een 

‘all terrain’-team” en het vermogen om je in bepaalde wijken binnen een politieke sfeer 

onder de professionele actoren te begeven. 

De twee personen die de functies van facilitator en coördinator op zich namen, gaven blijk van 

echt teamwork: “De samenwerking tussen de coördinator en de facilitator is altijd goed 

verlopen.”  

Tot slot zijn bepaalde respondenten van mening dat de human resources ontoereikend zijn 

in het licht van de diversiteit van de functies en het grote activiteitengebied van het project: 

“De beschikbare middelen inzake human resources volstaan misschien niet voor het 

afgebakende activiteitengebied”, ondanks de financiële tussenkomst van twee OCMW’s, ter 

aanvulling van de gewestelijke financiering. 
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Rol en eigenschappen van de coördinerende organisatie 

Het project wordt gecoördineerd door een vereniging actief in de thuiszorgsector. 

De respondenten aan het woord: 

Uit de antwoorden in de enquête blijkt dat Gammes één van de centrale actoren is in het 

project, maar dat de strategische richting in feite door de hele stuurgroep wordt 

aangegeven. Het doelpubliek van de vzw Gammes ligt overigens vrij veraf van het 

doelpubliek van het project Zoom Seniors: “Aan de dienstverlening door Gammes hangt wel 

een prijskaartje.”  

De coördinerende vzw heeft haar schouders onder het project gezet, om “de meest kwetsbaren 

onder ons te bereiken en hen een stem te geven, om de diensten toegankelijk te maken voor 

personen aan de rand van onze samenleving, en om als spreekbuis op te treden voor een 

vergeten bevolking”. 

Sommige respondenten zien het als een troef dat de coördinerende instantie een vzw is en 

geen openbare instelling. Volgens hen laat dit toe een “operationele” benadering toe te passen, 

een zekere flexibiliteit veilig te stellen waar andere, grote instellingen niet over beschikken 

(zoals overigens ook bleek uit het behoud van bepaalde activiteiten tijdens de coronacrisis) en 

een te “gepolitiseerd” karakter van meer institutionele actoren te vermijden: “Het lastenboek is 

er, we komen aan die bepalingen tegemoet, en we gaan de positie die we innemen niet beginnen 

analyseren.” 

Beslissingsmodel en stuurgroep 

Zoals eerder al aangegeven bestaat het consortium waarop het project Zoom Seniors kan 

terugvallen uit een dertigtal hulp- en zorgactoren die actief zijn op het eerder vermelde 

grondgebied. De stuurgroep is opgemaakt uit de coördinerende vzw, de twee OCMW’s 

(inclusief de sociale coördinatie) en betrokken gemeenten, het ziekenhuis, de buurthuizen en 

het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg. De besluitvorming verloopt volgens het 

beslissingsmodel van ‘instemming’. Er werden aanvankelijk vier werkgroepen samengesteld: 

de eerste rond ‘preventie en opsporing’, de tweede rond ‘het informele netwerk’, de derde rond 

‘de infokaart’ en de vierde rond ‘het e-finger-project’. Met uitzondering van die laatste 

werkgroep, hebben de transversale werkgroepen gaandeweg plaatsgemaakt voor een 

werking die almaar meer op een gerichte en lokale aanpak aanstuurde, waarbij de 

rechtstreeks betrokken actoren in een projectzone werden samengebracht (zoals voor het 

‘soepproject’ in de Marollenwijk). 

De respondenten aan het woord: 
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De omvang van en de diversiteit binnen het consortium werden door bepaalde respondenten 

gezien als een manier om een zekere mobilisatiecapaciteit te vrijwaren, om over de nodige 

middelen (human resources en infrastructuur) te beschikken, en om terug te kunnen vallen op 

een breed draagvlak (legitimiteit en noodzaak). De SWOT-analyse van het project belichtte ook 

een grotere rijkdom aan zienswijzen van de partners, dankzij beleidsgesprekken in het kader 

van het project en de vorming van nieuwe partners. De kneedbaarheid van het consortium 

wordt, net als zijn vermogen om nieuwe partners te verwelkomen en zijn structuur bij te sturen, 

toegejuicht. Het beslissingsproces wordt dan ook als “vernieuwend” omschreven en “de 

vergaderingen van de werkgroep, het consortium en de stuurgroep verliepen altijd vlot en 

efficiënt. Ze lieten de leden toe elkaar te leren kennen (wat cruciaal is om het doelpubliek goed 

te kunnen doorverwijzen), maar hielpen ook om vaststellingen te doen en vooruitgang te boeken 

in de aangewezen en dringende interventiepistes.” 

Veel respondenten stipten echter de omvang van het consortium aan, “die het contact soms wat 

moeilijker maakte – de werking met zo’n grote stuurgroep die heel wat zaken moest goedkeuren 

en moeilijk samen te krijgen bleek.” Ook de deelname aan vergaderingen bleek een heikel 

punt: “Helaas namen niet alle leden op eenzelfde manier deel aan de vergaderingen, wat soms 

de besluitvorming bemoeilijkte of de betrokkenheid afzwakte van partners die, – mijns inziens 

– cruciaal zijn, zoals de gemeentediensten of de stad.” Een andere respondent schrijft de 

opgemerkte disfunctie van bepaalde partners toe aan het feit dat het om een proefproject ging, 

en aan een “gebrek aan duidelijkheid over de verwachtingen inzake het engagement van de 

leden. Sommige leden leken eerder te willen toekijken dan concreet hun schouders te zetten 

onder de ontwikkeling en organisatie van de activiteiten.” Eén van de respondenten geeft zelfs 

aan dat “Zoom Seniors niet in staat was voldoende engagement/samenwerking bij enkele 

cruciale partners los te weken in de wijk”. Zoals eerder al aangegeven, kwam in de SWOT-

analyse het risico naar boven dat het vooral een “clubje van professionals” zou worden.  

Ook de crisis heeft een impact gehad op het engagement van de leden: “Sinds het begin van 

de coronacrisis heb ik gemerkt dat de algemene betrokkenheid van de leden van de stuurgroep 

is afgenomen, aangezien andere prioriteiten zich opwierpen. Daarnaast slaagden we er niet in 

om alle leden van het consortium samen te brengen”; “Grote verbeteringen mogelijk. Een zeer 

ongelijke mobilisatie wat partners en projecten betreft. Ik heb me soms afgevraagd waarom 

bepaalde partners eigenlijk deelnamen. Soms had ik de indruk dat bepaalde actoren eerder 

persoonlijke motieven dan collectieve doeleinden hadden.” Bepaalde partners zijn het niet 

eens met de focus van de activiteiten op één specifieke bevolkingsgroep en willen die focus 

bijgesteld zien: “De focus op senioren is een benadering die volstrekt overbodig is. We gaan 
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de richting uit van inclusief universalisme, en focussen ons dus op inclusieve, universalistische 

projecten.”  

Naast de onzekerheid over de verdere financiering van het project, schrijft een van de 

respondenten het beperkte engagement ook toe aan strategische beslissingen die werden 

genomen. De voortzetting van de operationele activiteiten vereiste immers minder 

betrokkenheid en vergaderingen. 

Bepaalde actoren willen zich focussen op een uitgestrekter activiteitengebied. Andere 

actoren stellen op hun beurt dan weer de buurtbenadering op prijs en de visie die daaruit 

voortvloeit: kleinschaligere transversale projecten, minder vergaderingen met het grote 

consortium en meer bijeenkomsten van actoren per zone. De deelnemers achten de gekozen 

werkwijze (rondgaan in de wijken) pertinent in het kader van de coronacrisis. “Het was 

interessant om te doen, omdat we zo buiten aan de slag konden, en op onze sneakers door de 

wijk konden trekken. Om niet meer met 40, 50, 60 personen te moeten vergaderen. Je hebt het 

officiële consortium en alle partners die nauw bij het project betrokken zijn op de 

vergaderingen van het consortium. Een kwestie dus van 50 tot 60 personen. We doen een ronde 

met een vijftiental mensen, die met elkaar kunnen praten, overleggen, de wijk opnieuw 

verkennen, een instelling kunnen bespreken en een andere instelling kunnen ontdekken, die ze 

nog niet kenden.” Er werden meer lokale en gerichte projecten opgezet met artiesten, sociale 

huisvestingsactoren enz. 

Beheer van de integratie van verschillende soorten organisaties (vzw’s, lokale besturen enz.) in 

het project 

Zoals eerder al aangegeven, worden bij het project zowel vzw’s als lokale besturen betrokken, 

naast actoren uit de zorgsector en de maatschappelijke hulpverlening. 

De respondenten aan het woord: 

De samenwerking van Zoom Seniors met zogenoemd ‘semi-institutionele’ actoren – zoals 

sociale huisvestingsmaatschappijen en actoren uit het maatschappelijk middenveld – wordt als 

flexibel en efficiënt omschreven. De betrokkenheid van lokale, publieke actoren (OCMW’s en 

gemeenten) wordt gezien als een troef met het oog op een stevige basis en de toegang tot 

middelen. Zo stipt een van de respondenten als voornaamste troeven van het project “de 

deelname van twee gemeenten en schepenambten / OCMW’s van de gemeenten / de 

gecoördineerde buurtbenadering in de wijken / de publiek-private samenwerking en de 

medewerking van het ziekenhuis (decentralisatie van de zorg en hulp)” aan. De betrokkenheid 

van deze lokale, publieke actoren heeft volgens bepaalde respondenten echter een rem gezet 
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op de lancering en de uitrol van het project. De meer ‘gecentraliseerde’ en ‘bredere’ 

werking van bepaalde gemeentediensten heeft geleid tot een clash met de 

‘buurtbenadering’ en ‘gerichte’ werking van Zoom Seniors, gezien de focus op senioren 

van het project. Zoom Seniors moest aan bepaalde actoren duidelijk maken dat het project 

niet de intentie nastreefde om ‘hun plaats in te palmen’ (zie de discussie omtrent de 

benaming ‘facilitator’ versus ‘referent’) of om de lat inzake begeleiding zodanig hoog te leggen 

dat zij er niet aan zouden kunnen voldoen met de middelen waarover zij beschikken en hun 

bredere doelgroep. De behoefte aan erkenning en de politieke spanning tussen OCMW en 

gemeente stonden in sommige gevallen eveneens bepaalde samenwerkingsmogelijkheden in 

de weg. 

Sommige samenwerkingsverbanden werden bijgevolg verbroken. In andere gevallen werd de 

vertrouwensband gaandeweg in het project versterkt en konden de initiële obstakels 

overwonnen worden, ten gunste van interpersoonlijk contact en mede ‘dankzij’ de crisis, die 

de beschikbaarheid en meerwaarde van Zoom Seniors in de verf heeft gezet, net als de 

efficiëntie van gezamenlijke inspanningen, terwijl bepaalde institutionele diensten ‘verlamd’ 

werden door de maatregelen. Voor sommige respondenten rest evenwel nog de vraag: “Was 

Zoom Seniors de katalysator van de invraagstelling van de eigen werking, met het oog op 

verandering en een betere samenwerking?” 

3) Cijfergegevens over de begeleiding van senioren in het kader van het project 

Zoom Seniors 

In 2019 opende Zoom Seniors fysieke permanenties voor het onthaal van senioren in de 

projectwijken. Die permanenties hebben als doel om samen met deze personen een algemene 

analyse op te maken van hun welzijns- en zorgbehoeften, en om hen gepaste oplossingen aan 

te reiken. De facilitator treedt op als aanspreekpunt voor de senioren in het kader van het 

project. 

In 2019 werd ook gestart met de registratie van gegevens over die begeleidingen9 (raadpleeg 

voor meer details het deel over de methodologie in dit rapport). De registratie van die gegevens 

werd in het verdere verloop van het proefproject voortgezet. Hier volgen de voornaamste 

resultaten sinds de start van de registratie, tot eind 2021.  

 

 

9 Onder ‘begeleiding’ verstaan we alle activiteiten die leiden tot een analyse van behoeften en die in principe 

uitmonden in gepaste oplossingen. In dat verband geven we in tabel 12 aan welk percentage van de begeleidingen 

effectief tot een oplossing heeft geleid.  
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Twee voorafgaande aandachtspunten over de structuur van die resultaten kunnen nuttig zijn om 

de resultaten beter te begrijpen. Enerzijds geven de cijfers in de tabellen het aantal 

begeleidingen aan en niet het aantal verschillende personen. Met andere woorden: eenzelfde 

persoon kan meermaals een beroep hebben gedaan op het project (wat in werkelijkheid ook 

heel vaak het geval was), en elk afzonderlijk begeleidingsmoment zal dus een impact hebben 

op het totale aantal begeleidingen in de tabel. Anderzijds zijn de gegevens gespreid over twee 

projectfases. Het gaat meer bepaald om de periode waarin de aanspreekpunten van het 

project werden uitgewerkt (in 2019 en 2020) en om de consolidatiefase van die 

aanspreekpunten (in 2021). In totaal vonden 231 begeleidingsmomenten plaats in de 

geanalyseerde periode, waarvan 66 in de ontwikkelingsfase (meer bepaald 20 in 2019 en 46 in 

2020), en 165 in de consolidatiefase.  

a) Sociodemografische eigenschappen 

In Tabel 11 zien we de voornaamste eigenschappen van de begeleidingen10. Op enkele 

uitzonderingen na, waar de  begeleidingen personen jonger dan 65 jaar betroffen (de jongste 

begunstigde was 35 jaar oud), ligt de gemiddelde leeftijd op 71,7 jaar (74 jaar in de 

ontwikkelingsfase en 70,1 jaar in de consolidatiefase), wat duidelijk strookt met het beoogde 

doelpubliek van senioren. 

Alle begeleidingen (100%) betroffen personen uit de projectwijken. In de meeste gevallen 

waren de begunstigden vrouwen (76% van de begeleidingen, meer bepaald 80% in de eerste 

projectfase en 79% in de tweede), personen die alleen wonen (87% van de begeleidingen, 

meer bepaald 81% in de eerste projectfase en 89% in de tweede), personen die niet over een 

mantelzorger beschikken (55% van de begeleidingen, meer bepaald 54% in de eerste 

projectfase en 56% in de tweede) en personen die het Frans voldoende machtig zijn om 

zonder hulp van een tolk bij de diensten aan te kloppen (61% van de begeleidingen, meer 

bepaald 82% in de eerste projectfase en 52% in de tweede).  

Op sociaal-economisch vlak beschikken we alleen over gegevens van het jaar 202111. We zien 

dat de meeste begeleidingen (59%) gepensioneerde personen betreffen. 20% van de 

 

 

10 Legenda bij de tabel: N.G. = niet in het kader van het project geregistreerd gegeven; N.V. = niet voorgesteld 

omwille van een te lage registratiegraad van de variabele. Tussen de haakjes wordt het percentage ontbrekende 

gegevens voor de variabele in kwestie aangegeven. 
11Dit valt enerzijds toe te schrijven aan een beperkte registratie van de variabele ‘inkomensbron’ in projectfase 1, 

en anderzijds aan de start van de registratie van de variabele ‘inkomensschijf’ in projectfase 2. Deze vaststelling 

weerspiegelt de gemelde problemen om dit type informatie in te winnen bij het doelpubliek. 
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begeleidingen betreffen personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand en 10% van de 

begeleidingen zijn personen die een uitkering krijgen omwille van ziekte of invaliditeit. 2% van 

de begeleidingen betreft personen zonder eigen inkomen (die geholpen worden door familie of 

afhankelijk zijn van het pensioen van de partner). De pensioenen liggen relatief laag, aangezien 

in 97% van de begeleidingen de begunstigde minder dan 1.500 euro per maand ontvangt 

(wetende dat de armoedegrens voor een alleenwonende persoon in 2021 op 1.287 euro per 

maand lag (Statbel, 2022)).  

Deze aanzienlijke economische kwetsbaarheid vertaalt zich naar een sterk sociaal 

isolement, aangezien bij 52% van de begeleidingen de begunstigde alleen woont en niet 

over een mantelzorger beschikt. 

Tabel 11: Eigenschappen van de begeleidingen 

 
Ontwikkeling (2019- 20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 

 
N=66 N=165 N=231 

    

LEEFTIJD 65 (1%) 160 (3%) 225 (3%) 

Min.– Max. 37 - 90 jaar 35 - 93 jaar 35 - 93 jaar 

Gemiddeld 74 jaar 70,1 jaar 71,7 jaar 
    

GESLACHT 66(0) 162 (2%) 228 (1%) 

Vrouw 59% 83% 76% 

Man 41% 17% 24% 
 

   

ALLEENWONENDE PERSOON 64 (3%) 161 (2%) 225 (3%) 

Ja 81% 89% 87% 

Nee 19% 11% 13% 
 

   

ANDERSTALIGE PERSOON 66(0) 158 (4%) 224 (3%) 

Ja 18% 48% 39% 

Nee 82% 52% 61% 
 

   

WOONPLAATS 66 (0) 165 (0) 231(0) 

Projectgebied 100% 100% 100% 
 

   

INKOMENSBRON 35 (47%) 157 (5%) 
 

Pensioen N.V. 59% N.V. 

Uitkering (handicap/ziekte) 10% 

Sociale uitkering 20% 

Werknemer 1% 

Werkloos 9% 

Geen eigen inkomen 2% 
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INKOMENSSCHIJF 
 

155 (6%) 
 

< € 1.000 N.G. 17% N.V. 

€ 1.000 - € 1.500 80% 

€ 1.501 - € 2.000 3% 

€ 2.001 - € 2.500 0% 

> € 2.500  0% 
    

MANTELZORGER GEKEND 63 (4%) 157 (5%) 220 (5%) 

Ja 46% 44% 45% 

Nee 54% 56% 55% 
    

HUISARTS / MEDISCH HUIS 40 (39%) 146 (5%) 186 (19%) 

Ja 88% 90% 89% 

Nee 13% 10% 11% 
    

PROFESSIONELE REFERENT GEKEND 66(0) 158 (4%) 224 (3%) 

Ja 35% 47% 43% 

Nee 65% 53% 57% 

 

Tot slot bieden twee variabelen ons zicht op de eerstelijnsprofessionals voor zorg of sociale 

hulp bij wie de begunstigden terecht kunnen, met enerzijds het feit dat ze over een huisarts 

beschikken (of ingeschreven staan bij een medisch huis) en anderzijds het feit dat ze 

terechtkunnen bij een andere professionele referent voor welzijns- of zorgkwesties. Maar liefst 

89% van de begeleidingen betreft personen die over een huisarts beschikken 

(respectievelijk 88% en 90% in de twee projectfases). Een aanzienlijk aandeel betreft 

personen die terechtkunnen bij een welzijns- of zorgreferent (43% van de begeleidingen, 

35% in de eerste projectfase en 47% in de tweede). De gegevens met betrekking tot de 

huisartsen blijken erg gunstig, als we weten dat in Brussel Stad en in Sint-Gillis respectievelijk 

gemiddeld 79% en 76% van de 65- tot 74-jarigen en gemiddeld 81% en 76% van de 75-plussers 

in 2019 een huisarts raadpleegde volgens het Intermutualistisch Agentschap ATLAS. 

b) Context van het contact voorafgaand aan de begeleiding 

Tabel 12 biedt ons dan weer zicht op de kennismaking en contactopname met het project, 

die uiteindelijk heeft geleid tot de begeleiding van de persoon. Daarvoor beschikken we over 

twee verschillende variabelen. De eerste variabele geeft aan wie het eerste contact legde, de 

tweede variabele geeft de locatie (of context) van dat contact aan.  

Wat de contactopname betreft, moeten we wijzen op het grote verschil tussen beide 

projectfasen. In fase 1 werd in 65% van de begeleidingen van senioren het initiatief door 

een derde genomen, met name: in 9% van de gevallen door een projectpartner en in 56% van 

http://www.aim-ima.be/Atlas-AIM
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de gevallen door andere actoren (gemeentediensten, thuiszorgdiensten, vereniging of 

buurtnetwerk, ouderenhulp, maatschappelijke hulpverlening, thuiszorgdiensten, 

ziekenhuisdiensten, actoren voor eerstelijnszorg). In projectfase 2 nam in 77% van de 

begeleidingen de begunstigde zelf het initiatief. Afgaand op de beschikbare gegevens, is het 

onmogelijk om de oorzaak van deze evolutie met zekerheid te bepalen, hoewel die evolutie 

zich in elk van de drie projecten lijkt voor te doen. We kunnen dus alleen enkele aanvullende 

of concurrerende hypotheses naar voren schuiven. De opgemerkte evolutie kan op een positieve 

manier worden toegeschreven aan de toename in bekendheid van Zoom Seniors bij de senioren 

in de wijk en/of aan een meer rechtstreekse doorverwijzing van de senioren naar Zoom Seniors 

door externe actoren (beide hypotheses stroken met de strategie ter bevordering van de 

autonomie van de begunstigden). In een eerder ongunstig scenario kan de evolutie daarentegen 

toegeschreven worden aan een beperktere registratie bij de actoren van doorverwijzingen van 

senioren naar het project.  

Tabel 12: Eigenschappen van de kennismaking en contactopname met het project 

 Ontwikkeling (2019-20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 

 N=66 N=165 N=231 

    

INITIATIEFNEMER 66 (0) 165 (0) 231 (0) 

Oudere persoon 27% 77% 63% 

Mantelzorger 8% 6% 6% 

Projectinterveniënt 9% 5% 6% 

Andere 56% 12% 24% 
 

   

LOCATIE / CONTEXT 66 (0) 165 (0) 231 (0) 

    

Contactpunt van het project 15% 65% 51% 

Telefonisch 24% 22% 23% 

E-mail 41% 5% 16% 

Thuis bij de persoon 5% 7% 6% 

Andere 9% 1% 3% 

Op straat 6% 0% 2% 

 

Ook wat de plaats van contactopname betreft, merken we een verschil in resultaten op tussen 

de twee projectfases. In de ontwikkelingsfase van de contactpunten vond de contactopname 

voornamelijk per e-mail (voor 42% van de begeleidingen) en telefonisch (voor 24% van 

de begeleidingen) plaats, terwijl in de consolidatiefase de fysieke permanenties (65%) en de 

telefoon (22%) het populairst bleken. Dit geeft voornamelijk aan dat de professionals 
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enerzijds en de senioren anderzijds (gegevens niet gepresenteerd) een andere voorkeur 

hebben qua contactmethode: de professionals verkiezen contact per e-mail (46%) en 

telefonisch contact (30%), terwijl de senioren contact via de fysieke permanenties (79%) en 

telefonisch contact (16%) verkiezen. We wijzen enerzijds nog op het feit dat het initiatief voor 

contact op straat uitsluitend door de professionals werd genomen (en nooit door de senioren 

zelf), en dat anderzijds de 9% ‘andere’ contactopnames in de eerste fase hoofdzakelijk 

contacten via de kantoren van Zoom Seniors betreffen (wat strookt met de logica van een 

fysieke permanentie). 

c) Soorten behoeften die in kaart werden gebracht in het kader van de gerealiseerde 

begeleidingen 

Tabel 13 geeft beknopt de grote categorieën behoeften weer die in kaart werden gebracht voor 

elke begeleiding van senioren. We willen er meteen op wijzen dat tijdens elk 

begeleidingsmoment doorgaans meerdere behoeften gelenigd worden, die op hun beurt 

verschillende subtypes van behoeften omvatten. In die zin betreft elke begeleiding meestal 

een hele waaier en een heel aantal behoeften. Verder betreffen de geïdentificeerde 

behoeften voornamelijk basisbehoeften: basisrechten, algemene dagelijkse 

levensverrichtingen, huisvesting, alledaagse activiteiten, gezondheid, mobiliteit, sociaal 

contact. 

Tabel 13: Analyse van de behoeften 

 Ontwikkeling (2019-20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 

 N=66 N=165 N=231 

    

SOORTEN GEÏDENTIFICEERDE 

BEHOEFTEN 

   

Maatschappelijke hulpverlening 44% 75% 66% 

Huisvesting 27% 38% 35% 

Algemene dagelijkse 

levensverrichtingen 

48% 17% 26% 

Verzorging 18% 18% 18% 

Ontspanning en sociaal contact 17% 5% 9% 

Mobiliteit 6% 8% 7% 

 

De behoefte aan maatschappelijke hulpverlening blijkt het hoogst te liggen (66% van de 

gevallen, meer bepaald 44% in de eerste projectfase en 75% in de tweede, met een explosie 

van de vraag in 2021). Dit eerste type behoeften betreft onder meer administratieve vragen 
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i.v.m. pensioenen of de erkenning van een handicap, de toegang tot sociale rechten, sociale 

voordelen, bankzaken of justitie. Vervolgens komt de begeleiding omtrent huisvesting en de 

woonsituatie (kwaliteit van de woning en aanpassing aan de behoeften van de persoon), goed 

voor 35% van de geboden begeleiding. Het gaat onder meer om aanpassingen in de woning, 

de uitvoering van kleine werken, de zoektocht naar een andere woning (inclusief een rust- en 

verzorgingstehuis), verhuishulp of maatschappelijke hulpverlening omtrent huisvesting. In 

derde instantie betreft 26% van de begeleidingen situaties die verband houden met 

dagelijkse levensverrichtingen, waaronder aanvragen voor familie- of huishoudhulp (inclusief 

dienstencheques), thuiswacht of thuiszorg. Eigenlijke zorgaanvragen (algemene 

geneeskunde, zorgcoördinatie, paramedische hulp, geestelijke gezondheidszorg of andere 

gespecialiseerde zorgen of technische ondersteuning) komen op de vierde plaats (net als in de 

andere twee projecten) en betreft 18% van de geboden begeleiding. 9% van de 

begeleidingen betreft vragen omtrent ontspanningsactiviteiten of sociaal contact 

(cursussen, sport of cultuur, ontmoetingsplaatsen voor senioren of wijkbewoners, 

vrijwilligerswerk). We stellen een duidelijke afname vast van het aantal aanvragen omtrent deze 

behoeften tussen de eerste en de tweede projectfase, al hebben we daar geen sluitende 

verklaring voor. Tot slot ging 7% van de gevallen over mobiliteitskwesties (taxicheques, 

verplaatsingen voor ontspanningsactiviteiten, medische afspraken of boodschappen). 

d) Begeleidingsinterventies en -acties in het kader van het project 

Tabel 14 geeft de begeleidingsinterventies en acties weer die in het kader van het project in 

2019 en 2021 werden geboden. Ter herinnering: een begeleiding wordt geregistreerd zodra er 

een analyse van behoeften plaatsvindt. We merken in de eerste plaats dat er aan 95% van de 

begeleidingsaanvragen gevolg werd gegeven. Hoewel er dus gevolg werd gegeven aan bijna 

elke aanvraag, betekent dit nog niet dat er systematisch een oplossing kon worden geboden voor 

de behoeften, aangezien het in dit proefproject geteste model steunt op netwerkactiviteiten en 

de doorverwijzing naar geschikte actoren of diensten, met het oog op een oplossing voor een 

waaier aan behoeften die bij senioren in de wijk in kaart werden gebracht. De multimodaliteit 

die vereist is om aan de diverse behoeften tegemoet te komen, wordt duidelijk aan de hand van 

twee indicatoren in Tabel 14. Elke begeleiding bestond uit 1 tot 7 stappen, naargelang de 

specifieke situatie van de begunstigde, met een gemiddelde van 2,8 ondernomen stappen 

of acties in het kader van het project.  
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Om welke stappen of acties gaat het hier precies? De acties en stappen worden ondergebracht 

in 9 categorieën, die zijn opgelijst in Tabel 14 (raadpleeg bijlage 7 voor een beschrijving van 

elke categorie). 

We zien in eerste instantie dat bijna drie op de vier begeleidingsaanvragen (73%) gericht 

was op administratieve hulp. Deze situatie kan duidelijk worden toegeschreven aan de trend 

die zich sinds de coronacrisis bij vele overheidsdiensten (besturen, sociale diensten enz.) 

of privédiensten met een openbaar nut (energieleveranciers, banken enz.) aftekent: ze 

schorten de toegang tijdelijk op, leggen toegangsvoorwaarden op (verplicht op afspraak) 

of sluiten de frontdesk definitief. Ook de versnelde digitalisering van diensten kan hierin 

een rol spelen, waardoor de digitale kloof groter wordt. Zoom Seniors, daarentegen, biedt 

via de permanenties een laagdrempelige toegang tot diensten. De vraag naar administratieve 

hulp lag in 2019-2020 reeds aanzienlijk hoog (56%), maar nam in de loop van 2021 nog verder 

toe (tot 80%).  

Op de tweede plaats zien we activiteiten i.v.m. het in contact brengen van de senioren met 

personen en diensten (doorverwijzing), goed voor 63% van de begeleidingen. De logica die 

hier hoofdzakelijk gevolgd wordt door Zoom Seniors bestaat erin “informatie te delen met de 

persoon én met de beoogde dienst of instelling” (zie bijlage 7, categorie ‘doorverwijzing’, 3e 

regel), waarbij dus de respectieve partijen geïnformeerd worden over de vraag (de dienst) en 

het aanbod (de persoon).  

Op de derde plaats komt de categorie ‘informatie’ (de algemene verspreiding van informatie 

over het bestaan van nuttige diensten of locaties voor de begunstigde). In de helft van de 

gevallen (50%) werd informatie verstrekt.  

De drie volgende soorten begeleidingen (in de volgorde zoals in Tabel 14) kenden een sterke 

stijging van de eerste op de tweede projectfase (ontwikkelingsfase versus consolidatiefase). 

Het gaat om de opvolging van de begeleide persoon. Deze laatste begeleiding houdt 

voornamelijk de opvolging in van een begeleidingsdossier tot er oplossingen zijn geboden of 

het telefonisch of per e-mail contact opnemen om zich ervan te vergewissen dat de 

doorverwijzing heeft plaatsgevonden. In mindere mate gaat het om een specifiek huisbezoek om 

na te gaan of de doorverwijzing heeft plaatsgevonden of om een bezoek in het ziekenhuis of 

rust- en verzorgingstehuis in crisissituaties of in geval van een ingrijpende verandering voor 

de betrokken persoon. De opvolging vond plaats in 35% van de begeleidingen en nam van 

6% in de eerste projectfase toe tot 47% in de tweede fase. Vervolgens zien we dat de 

behoefte aan psychosociale begeleiding bij de begunstigden van 0% in de eerste projectfase 

toenam tot 44% in de tweede fase, goed voor een gemiddelde van 30%. Het gaat hier om 
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situaties van alleenwonende personen die veeleer een luisterend oor nodig hebben, en niet 

zozeer nood hebben aan specifieke informatie of diensten. Tot slot nog het maken van 

afspraken (per e-mail of telefonisch, om en afspraak vast te leggen voor een medische, sociale 

of andere nuttige dienst) in naam van de begunstigde, goed voor 28% van de begeleidingen, 

met een toename van 6% in de eerste projectfase tot 37% in de tweede fase. We kunnen 

verscheidene hypotheses opwerpen ter verklaring van deze exponentiële toename van de 

behoefte aan psychosociale begeleiding en het maken van afspraken tussen de twee 

projectfases. De verklaring kan bij de begunstigden zelf liggen (veranderende behoeften en/of 

middelen, met een beperktere autonomie tot gevolg), bij het project Zoom Seniors (een andere 

persoon die de begeleiding biedt, met een andere werkwijze, en/of een verschil in registratie 

van de activiteit) of bij de sociaal-economische context (een verzadiging van de externe 

diensten). 

Tabel 14: Reactie op de aanvragen en ondernomen acties en interventies 

 
Ontwikkeling (2019-20) Consolidatie (2021) Totaal (2019-2021) 

 
N=66(0) N=156 (6%) N=222 (4%) 

    

REACTIE OP DE AANVRAAG 97% 94% 95% 
    

AANTAL ONDERNOMEN 

ACTIES EN INTERVENTIES  

   

Gemiddeld 1,9 3,6 2,8 

Min.– Max. 1-6 1-7 1-7 
    

AARD VAN DE ONDERNOMEN 

ACTIES EN INTERVENTIES 

   

Administratieve hulpverlening 56% 80% 73% 

Doorverwijzing 66% 62% 63% 

Informatie (flyer enz.) 9% 68% 50% 

Opvolging van het dossier (e-

mail, telefoon) 

6% 47% 35% 

Psychosociale begeleiding 0% 44% 30% 

Maken van afspraken 6% 37% 28% 

Huisbezoeken 41% 11% 20% 

Fysieke begeleiding 13% 1% 5% 

Vertaal-/tolkdiensten 0% 3% 2% 
    

GEWENSTE DIENSTEN OF 

DOORVERWIJZINGEN 

   

Algemene dagelijkse 

levensverrichtingen 

48% 58% 55% 

Maatschappelijke hulpverlening 

& begeleiding (basisrechten) 

16% 22% 20% 
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Zorgprofessionals & -diensten 13% 14% 13% 

Informele hulp 31% 0% 10% 

Zoom Seniors 2% 14% 10% 

Socioculturele hulp 19% 5% 9% 

 

We merken daarentegen een afname op in twee soorten begeleidingen, tussen de eerste 

projectfase en de tweede. Het gaat meer bepaald om de huisbezoeken, ongeacht of die er 

kwamen op initiatief van een dienst/interveniënt of op vraag van de begunstigde (of zijn of haar 

omgeving) – (20% van de begeleidingen, met een afname van 41% in eerste projectfase naar 

11% in de tweede fase) – en om de fysieke begeleiding van de persoon naar een afspraak bij 

een sociale of medische dienst (5% van de begeleidingen, met een afname van 13% in de eerste 

fase naar 1% in de tweede). Eén van de verklaringen hiervoor is het feit dat de functie van 

facilitator voor senioren niet opnieuw werd ingevuld. Op de laatste plaats zien we in 2021 

(tweede projectfase) enkele aanvragen voor de vertaling van persoonlijke post of 

documenten (3% van de begeleidingen). 

Tot slot zien we in het laatste deel van de tabel de gevraagde diensten of reden van 

doorverwijzing van de persoon als reactie op zijn of haar aanvraag.  

In meer dan één op de twee gevallen gaat het om diensten ter ondersteuning bij algemene 

dagelijkse levensverrichtingen (55% de begeleidingen). Die omvatten diensten inzake 

thuiszorg, huisvesting, aanpassing van de woning, verhuis, vervoer, ouderenhulp en 

overheidsdiensten. Daarna komen de maatschappelijke zorg- en hulpactoren, goed voor 

20% van de begeleidingen. Hier gaat het om OCMW’s en andere sociale diensten, diensten 

voor juridische bijstand, administratieve hulp of voeding, politiediensten, energieleveranciers, 

verzekeringen en banken. Op de derde plaats komen de zorgactoren (13% van de 

begeleidingen) die eerstelijnszorg, thuiszorg, gespecialiseerde zorg en ziekenhuisdiensten 

bieden, naast de ziekenfondsen en apothekers. Dan resten ons nog twee categorieën die een 

sterke daling optekenden in het aantal aanvragen van de ontwikkelingsfase op de 

consolidatiefase: het gaat om de aanvragen voor informele hulp (van 31% naar 0%) en 

om aanvragen bij actoren in de socioculturele sector (van 19% naar 5%). Terwijl ook de 

behoefte aan ontspanning en culturele activiteiten inderdaad is afgenomen in de tweede 

projectfase ten opzichte van de eerste fase (zie Tabel 13), valt de sterke terugval in het aantal 

aanvragen voor informele hulp in 2021 (vrijwilligersdiensten of -initiatieven) moeilijker te 

verklaren. Tot slot merken we een aanzienlijke toename in het aantal acties die rechtstreeks 

door Zoom Seniors ondernomen werden in 2021 (14%) ten opzichte van de eerste 

projectfase (2%). Hierover kunnen we de lezer dezelfde hypotheses aanreiken als in de 
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voorgaande paragraaf wat betreft de rechtstreekse aanpak binnen het project in de plaats van 

een doorverwijzing van de begunstigden naar externe hulpactoren of -diensten. 

 

 



 

 

IV. "REALIST", TRANSVERSALE ANALYSE VAN DE 

BUURTGERICHTE HULP- EN ZORGMODELLEN DIE 

SENIOREN MOETEN HELPEN OM LANGER THUIS TE 

BLIJVEN WONEN 

In het derde deel van dit rapport maken we een "realist", transversale analyse op van de drie 

projecten. We hebben de gelijkenissen en verschillen tussen de proefprojecten in kaart gebracht 

(intercase-analyse), om de interventies (I) te belichten die volgens de actoren daadwerkelijk een 

invloed hebben op de mogelijkheid van senioren om thuis te blijven wonen in goede 

omstandigheden (O), voor wie en met wie (A), in welke context (C) en hoe (M). Om gestaag 

een ‘programmatheorie’ op punt te stellen voor geïntegreerde en buurtgericht hulp- en 

zorgmodellen ten gunste van senioren, stellen we in dit hoofdstuk ICAMO-configuraties voor 

(Interventies - Context - Actoren - Mechanismen - Outcomes), één voor elke doelstelling in de 

geïntegreerde en buurtgerichte hulp- en zorgmodellen voor senioren. A) Kwetsbare senioren 

actief opsporen en hen op het aanbod wijzen; B) Streven naar een globale, geïntegreerde en 

multidisciplinaire begeleiding; C) Bijdragen tot een gunstige leefomgeving voor senioren. 

A. Kwetsbare senioren actief opsporen en hen op het aanbod wijzen 

1) Interventies (I) 

In het kader van de drie proefprojecten werden – zoals toegelicht in de uiteenzettingen – 

uiteenlopende interventies opgezet om kwetsbare senioren op te sporen, met hen in contact te 

treden en bij hen het beschikbare aanbod toe te lichten. We belichten hier een eerste soort 

interventie, die zich vertaalt naar twee benaderingen: enerzijds een persoonlijk, gericht contact 

of algemene opsporingsacties, en anderzijds een invulling van de openbare ruimte of 

privécontact met de senioren. Bepaalde “algemene” interventies, zoals de flyer en de Senior 

GazEtt van Senior Solidarité(it) of de sensibiliseringsfilmpjes van CitiSen, moeten bij de 

senioren de waaier aan beschikbare ondersteuning belichten. Deze benaderingen van het 

contact zijn dus eerder algemeen van aard en focussen tegelijk op de privésfeer van de 

begunstigden (flyer of krantje in de brievenbus) en op een publieke aanpak (verspreiding van 

flyers, informatie op sociale netwerken). Mobiele tools (zoals de bakfiets van Zoom Seniors en 



 

 

CitiSen, en de Senior Mobile van Senior Solidarité(it)) focussen veeleer op een aanwezigheid 

in de openbare ruimte. Deze tools hebben als doel algemene informatie te verspreiden, maar 

scheppen tegelijk mogelijkheden voor een meer persoonlijk contact met de senioren. De 

permanenties die werden geboden op specifieke locaties, zoals die van Zoom Seniors, of de 

contactmogelijkheden in de ‘Kasten’ van CitiSen, vormen een ander type interventie waarin 

een meer persoonlijk contact centraal wordt geplaatst. Het gaat meer bepaald om 

contactpunten bij externe partijen (in de meeste gevallen bij bestaande verenigingen), niet 

bij de persoon thuis, noch in de openbare ruimte. Op deze locaties treden duo’s van 

professionals en vrijwilligers op als aanspreekpunt. Telefonische permanenties, zoals opgezet 

door Senior Solidarité(it), zijn in zekere zin een variatie op deze vorm van permanenties voor 

persoonlijk contact, maar steunen veeleer op de gemeentediensten, en niet zozeer op de 

gemeenschappen. Ook Zoom Seniors heeft telefonische permanenties opgezet, maar dan in de 

eigen kantoren. Andere benaderingen focussen dan weer meer op persoonlijker contact, in de 

privésfeer van de senioren. Hier gaat het om interventies die inzetten op de band met 

gemeenschaps- of buurtreferenten. We komen later nog terug op de nuances tussen de 

verschillende initiatieven. De volgende initiatieven brengen we onder bij dit type interventie: 

de CitiSen-referenten, de sensibiliseringsworkshops van Zoom Seniors voor 

gemeenschapswachten, agenten en medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen, en 

de pogingen om de handelaren bij de activiteiten te betrekken. Deze interventies focussen niet 

alleen op contact dichter bij de privésfeer van de senioren, maar geven dat contact ook een meer 

persoonlijke invulling. Tot slot houdt een laatste categorie van initiatieven een bezoek aan huis 

bij de senioren in (het uitdelen van pakketjes, de stelselmatige outreachactiviteiten, het afgeven 

van flyers), om hen algemene informatie te kunnen bieden over het aanbod en tegelijk een kans 

te scheppen voor meer persoonlijk contact. Het initiatief dat werd opgezet door Senior 

Solidarité(it), meer bepaald de stelselmatige outreach, vertrok vanuit een selectie van het 

doelpubliek op basis van vooraf bepaalde criteria en een bezoek volgens een vast stramien. 
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Elk van de proefprojecten heeft een combinatie van deze uiteenlopende interventiecategorieën 

opgezet. We kunnen wel stellen dat, wat het eerste contact met en de opsporing van kwetsbare 

senioren betreft en de toelichting van de diensten bij deze doelgroep, CitiSen vooral heeft 

ingezet op de permanenties op gecentraliseerde locaties (de ‘Kasten) en op een doorverwijzing 

via de gemeenschaps- of buurtreferenten. Het project Senior Solidarité(it) heeft op zijn beurt 

meer ingezet op de huisbezoeken en de telefonische permanenties vanuit de gemeentelijke 

antenne Contact Plus (hoewel ook een infofolder en krantje werden verspreid).  

Om deze modellen voor opsporing van en contactopname met het doelpubliek schematisch 

weer te geven, zullen we het hebben over een model dat enerzijds steunt op flexibiliteit vanuit 

de gemeenschap (met de referenten en gecentraliseerde aanspreekpunten als tussenschakels) 

en anderzijds op een stelselmatige methodiek vanuit de instellingen (de huisbezoeken, in 

combinatie met telefonische permanenties bij de gemeentediensten, die daartoe middelen ter 

beschikking stellen). Zoom Seniors legde de focus dan weer op de eigen permanenties en de 

sensibiliseringsworkshops. Die aanpak leunt nauwer aan bij het eerste model, maar dan met een 

zekere hybriditeit, die we verder zullen toelichten. 

2) Outcomes (O) 

De verschillen in aanpak tussen de initiatieven onderling wordt weerspiegeld in de 

cijfergegevens over de interventies binnen elk van de projecten: bij CitiSen en Zoom Seniors 

werd in meer dan 70% van de gevallen het contact gelegd door de senioren zelf of hun 

mantelzorgers, terwijl het contactinitiatief bij Senior Solidarité(it) voornamelijk door de 

projectinterveniënten (een derde van de contactopnames) en de begunstigden zelf (44%) werd 

genomen. 
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Tabel 15 - Contactinitiatief per project (in % van de interventies) 

 

 

Ook de plaats van contactopname weerspiegelt de focus van CitiSen op een gecentraliseerde 

locatie, terwijl Senior Solidarité(it) voor een combinatie van interventies bij de senioren thuis 

en via telefonische permanenties koos. Die permanenties werden niet verzorgd vanuit de 

locaties die door de senioren bezocht worden, noch vanuit het maatschappelijk middenveld, 

maar vanuit de gemeentedienst Contact Plus. Zoals blijkt uit de grafiek zet Zoom Seniors in op 

een combinatie van contact via de permanenties op centrale locaties, en telefonisch contact. 

Interventies in de openbare ruimte (zoals met de bakfiets of de Senior Mobile) blijken 

opmerkelijk minder impact te hebben op de contactopnames. 

Tabel 16 - Contactlocatie per project (in % van de interventies) 

 

Op kwalitatief vlak – zelfs met de nodige omzichtigheid omwille van het beperkte aantal 

gevoerde gesprekken en hun totstandkoming (via de coördinatoren zelf) – lijken de senioren en 

de personen in hun omgeving algemeen genomen eerder tevreden over de ontvangen 

informatie. Ze wijzen op het nut van nieuwe actoren tot wie ze zich kunnen richten, ongeacht 
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de behoefte. Ze stellen ook de persoonlijke aard van de informatie die ze kregen op prijs (het 

feit dat de informatie is afgestemd op hun situatie) en lijken minder open te staan voor algemene 

informatie op gedrukte media die in de brievenbus belanden of via mobiele initiatieven worden 

verspreid: folders en brochures met toelichting werden door onze respondenten vaak niet 

bekeken, de GazEtt lijkt weinig impact te hebben en de filmpjes worden amper bekeken. Ze 

lijken echter de interveniënten met elkaar te verwarren. Terwijl het proefproject an sich wel aan 

bekendheid wint12, zijn de inspanningen om het hulp- en zorgaanbod van de actoren zelf in de 

kijker te plaatsen daarmee nog niet noodzakelijk geslaagd. 

De interveniënten die geraadpleegd werden tijdens een interview of in het kader van de Policy 

Delphi-studie, wisten op hun beurt de ‘Kasten’ en de referenten van CitiSen, net als de 

permanenties en sensibiliseringsworkshops van Zoom Seniors te appreciëren omwille van hun 

doeltreffendheid om begunstigden op te sporen en ook kwetsbare senioren die niet noodzakelijk 

bij andere diensten aankloppen in contact te brengen met het project. Ter herinnering: in de 

consolidatiefase betrof 86% van de interventies van CitiSen en 53% van de interventies van 

Zoom Seniors senioren die voorheen niet bij een welzijns- of zorgreferent terechtkonden (de 

huisarts buiten beschouwing gelaten, bij wie – zoals eerder aangegeven – de meeste 

begunstigden van het project wel terechtkonden). De interveniënten van Senior Solidarité(it) 

zijn dan weer vol lof over de toegenomen zichtbaarheid en de doeltreffendheid van de 

stelselmatige outreachactiviteiten om een publiek te bereiken “dat niet vaak buitenkomt, maar 

niettemin behoeften heeft”. 76% van de interventies van Senior Solidarité(it) was inderdaad 

gericht op personen die niet bij een welzijns- of zorgreferent terechtkunnen (de huisartsen nog 

steeds buiten beschouwing gelaten). 

Het model van flexibiliteit vanuit de gemeenschap (met de referenten en centrale contact-of 

aanspreekpuntenpunten als tussenschakels) en het model van stelselmatige methodiek vanuit 

de instellingen (steunend op gemeentediensten die daartoe middelen ter beschikking stellen) 

blijken dus positief te worden onthaald voor wat hun doeltreffendheid in de opsporing van 

kwetsbare personen betreft, ook al blijkt de zichtbaarheid van het aanbod (althans bij de 

senioren) vooral toe te schrijven aan persoonlijk contact: de senioren raadplegen zeer zelden de 

 

 

12In totaal nam het aantal interventies bij de drie projecten met 94% toe van de eerste projectfase naar de tweede 

fase. Dit kan inderdaad tot een grotere zichtbaarheid van het project leiden. Ook de algemene toename van het 

aantal contactopnames op initiatief van de begunstigden zelf lijkt hierop te wijzen. Toch kan die zichtbaarheid ook 

toe te schrijven zijn aan een toename van het aantal interventieaanvragen per begunstigde. 
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algemene communicatietools die worden ingezet om hen op de beschikbare mogelijkheden te 

wijzen.  

We moeten evenwel wijzen op een aanzienlijk verschil tussen de modellen wat het aantal 

contacten per interventie en de toename in het aantal interventies betreft, ten gunste van het 

model dat flexibiliteit biedt vanuit de gemeenschap: 

 
 

CitiSen Senior 

Solidarité

(it) 

Zoom 

Seniors 

Totaal 

Aantal interventies 304 146 231 681 

Toename in het aantal interventies 

tussen de 1e en de 2e fase (in %) 
84% 47% 150% 94% 

Gemiddelde leeftijd 65,4 jaar 79,5 jaar 71,7 jaar 70,5 

Minimum- en maximumleeftijd 27-92 51-101 35-93 27-101 

% mannen 30% 21% 24%13 26% 

% alleenwonende personen 43% 80% 87% 66% 

% anderstaligen14 51% 1% 39% 37% 

% personen binnen de projectwijk 93% 64%15 100% 89% 

% personen met een maandinkomen 

lager dan € 150016 
X 60% 97% X 

% personen met een huisarts17 94% 97% 89% 93% 

 

De eigenschappen van de interventies zijn enerzijds afgestemd op het doelpubliek van de 

verschillende projecten, en anderzijds op de gekozen strategieën. De eerste configuratie laat 

meer ruimte voor diversiteit (een grotere inclusie van mannen, meer anderstaligen, een grotere 

diversiteit op het vlak van leeftijd), terwijl de tweede configuratie meer alleenwonende 

personen bereikt. 

 

 

13 We merken op dat het percentage vrouwen bij Zoom Seniors sterk is toegenomen in de tweede fase ten opzichte 

van de eerste projectfase (van 59% (39 in absolute aantallen) naar 83% (135) van de interventies). 
14 In de loop van het project nam het percentage anderstaligen bij CitiSen in de tweede projectfase af (het absolute 

aantal interventies bij anderstalige personen blijft evenwel hoog liggen, met een afname van 90 naar 66 

interventies), terwijl dit aantal bij Zoom Seniors sterk toenam (van 17 naar 76 interventies bij anderstaligen). 
15 We merken op dat bij Senior Solidarité(it) 98% van de interventies inwoners van de gemeente betreft. 
16 De inkomens zijn voornamelijk afkomstig uit pensioen (60% van de begunstigden van CitiSen en Zoom Seniors, 

en 87% van de begunstigden van Senior Solidarité(it)); ziekte- of invaliditeitsuitkeringen (25% bij CitiSen, 10% 

bij Zoom Seniors en 3% bij Senior Solidarité(it)) en OCMW-uitkeringen (7% en 6% bij CitiSen en Senior 

Solidarité(it), en 20% bij Zoom Seniors). 
17 Al deze percentages liggen hoger dan gemiddeld voor de senioren in de betrokken gemeenten. 
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Het is interessant om op te merken dat een aantal van de interveniënten van Zoom Seniors een 

gebrek aan stelselmatigheid in zijn activiteiten en de evaluatie ervan betreuren, terwijl er in de 

Delphi-studie in het kader van Senior Solidarité(it) vooral werd gewezen op een gebrek aan 

verankering binnen de netwerken van de gemeenschap. De twee modellen lijken in die zin 

elkaars tegenovergestelde wat de sterke en zwakke punten betreft. Het lijkt ons dan ook 

belangrijk om de betrokkenheid van de actoren te kaderen en contextelementen toe te voegen 

die mee de koers van beide projecten hebben bepaald. 

3) Actoren (A) en context (C) 

In de uiteenzettingen werd reeds aangegeven dat de types van betrokken actoren en de 

uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden in het opsporen van senioren vrij sterk 

verschillen van project tot project. In dit deel zullen we focussen op de eigenschappen van die 

actoren (A) en de contexten (C) die een specifiek contactopnamemodel ten goede kwamen. Het 

eerste model van flexibiliteit vanuit de gemeenschap (met de referenten en centrale contact- 

of aanspreekpunten als tussenschakels) werd CitiSen aangemeten door een vereniging met een 

sterke verankering in de interculturele wijkdynamiek en het informele netwerk (A). Het op 

geografisch vlak beperkte activiteitengebied van het project (C) lijkt eveneens de mobilisering 

van gemeenschapsreferenten te hebben bevorderd, net als de centralisering van de beschikbare 

human resources in drie ‘Kasten’. Tot slot werd de keuze voor de opsporingsmethode en de 

manier van contactopname mee bepaald door de grote socioculturele diversiteit onder de 

bevolking (C). Een bevolking die financieel kwetsbaar is (C) en kampt met 

gezondheidsproblemen die aanzienlijke afhankelijkheid met zich meebrengen (C), maar die 

nog relatief jong is (C) en zich naar een van de locaties kan begeven waar de gemeenschap 

actief is (C), mede dankzij een uitgebreid en actief maatschappelijk middenveld (A). 

Ter vergelijking: het model van stelselmatige methodiek vanuit de instellingen (verankerd 

bij gemeentediensten die daartoe middelen ter beschikking stellen), zoals het werd uitgerold 

door het project Senior Solidarité(it), wordt door de gemeente (A) gecoördineerd. De gemeente 

stelde informatie ter beschikking om aan de hand van outreachcriteria systematisch de 

kwetsbare bevolking te kunnen opsporen in de betrokken wijken. De gemeente stelde daarnaast 

nog lokalen en communicatiemiddelen ter beschikking om de telefonische permanentie te 

ondersteunen. Ook de context verschilt sterk van het eerste model: hoewel er eveneens sprake 

is van financiële kwetsbaarheid in de projectwijken (de twee armste wijken van de gemeente), 

is die kwetsbaarheid minder groot dan in de activiteitengebieden van de andere twee 
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proefprojecten (C). Daarnaast is de culturele diversiteit veel beperkter, met een overgrote 

meerderheid aan inwoners met de Belgische nationaliteit (C). Tot slot is de bevolking ouder, 

meer geïsoleerd en dus minder geneigd om reeds vast te houden aan specifieke netwerken 

binnen de gemeenschap of om naar de openbare ruimte toe te trekken (C). 

De eigenschappen van de betrokken actoren bieden ons, net als de contextelementen, inzicht in 

het meer hybride karakter van de benadering van Zoom Seniors en in bepaalde overgangsfases. 

Zoals we hebben gezien, leunt Zoom Seniors nauwer aan bij het eerste model. Toch blijkt uit 

de uiteenzetting dat de organisatie van permanenties werd gehinderd door de concurrentie 

tussen de actoren onderling (C), net als door de coronamaatregelen (C). Gezien het uitgestrekte 

activiteitengebied van het project (5 wijken, 3 zones, 2 gemeenten), kon Zoom Seniors voor 

zijn opsporingsactiviteiten niet terugvallen op een even hecht maatschappelijk middenveld als 

in de andere projectgebieden (C). De sterkte van het netwerk voor wederzijdse hulp onder buren 

verschilde eveneens tussen de zones onderling (C). Aangezien de human resources beperkt zijn 

(C), bleek de implementatie van een strategie gericht op verankering binnen de gemeenschap 

in alle zones en projectwijken een uitdaging. De coördinerende organisatie is zelf betrokken bij 

en actief binnen het maatschappelijk middenveld, maar heeft weinig voeling met het diverse en 

financieel kwetsbare doelpubliek van het project (A). Rekening houdend met de betrokkenheid 

van de gemeente, het OCMW en de diensten voor sociale huisvesting in het project, werden de 

gemeenschapswachten, politieagenten en medewerkers van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen gemobiliseerd als buurtreferenten (A). Daarenboven werd 

teruggegrepen naar een strategie uit het tweede model, met een meer systematische aanpak, 

steunend op de gemeentediensten en verenigingen, tijdens de coronacrisis, in de vorm van de 

verdeling van pakketjes. Ook telefonische permanenties moesten de geografische spreiding van 

de fysieke permanenties en de problemen om een toereikende beschikbaarheid te garanderen 

met beperkte human resources enigszins verhelpen. 

4) Mechanismen (M) 

De uiteenzettingen van elk van de proefprojecten hebben ons eveneens toegelaten bepaalde 

mechanismen – die gunstig bleken in de opsporing van kwetsbare senioren en het contact met 

deze doelgroep – bij te werken. 

De aanwezigheid op locaties die een bepalende rol spelen in het dagelijkse leven van de 

senioren, is een strategie die door de verschillende projecten werd aangewend. Elk project trok 

meer bepaald naar die specifieke locaties die strookten met het profiel van zijn doelpubliek 
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(divers of homogeen, mobiel en/of met een nauwe band met de gemeenschap of eerder gesloten 

en op zichzelf, thuis), met de context (in functie van de solidaire netwerken die ingeschakeld 

kunnen worden) en met de beschikbare middelen van de betrokken actoren (zoals het contact 

met lokale actoren en verenigingen, de toegang tot gegevens van de gemeente voor meer 

stelselmatige werkwijzen). We onderscheiden twee grote combinaties van interventies: (1) 

Permanenties op centrale locaties binnen het maatschappelijk middenveld en contact met de 

gemeenschappen en lokale actoren (model van flexibiliteit vanuit de gemeenschap) en (2) 

systematische huisbezoeken en permanenties per telefoon of e-mail bij gemeentediensten 

(model van stelselmatige methodiek vanuit de instellingen). Gelet op de beschikbare 

cijfergegevens, lijken de mobiele tools in hun huidige vorm niet te hebben geleid tot een 

significant aantal interventies, al worden ze door bepaalde actoren wel gezien als mogelijke 

alternatieven voor de permanenties op vaste, centrale locaties in een uitgestrekt 

activiteitengebied, zoals dat van Zoom Seniors. 

De drie projecten kozen er het vaakst voor om het aanbod te belichten via gepersonaliseerde 

informatie, afgestemd op de behoeften. Flyers en brochures met uitsluitend als doel om 

algemene informatie te verspreiden over het hele aanbod, bleken niet bijster doeltreffend 

volgens onze respondenten, al zijn er geen sluitende gegevens beschikbaar omtrent de 

efficiëntie van deze tools bij het doelpubliek.  

De verschillende projecten zagen daarnaast toe op de fysieke toegankelijkheid van hun 

locaties en contactmogelijkheden. Zo focuste Senior Solidarité(it), steunend op de gegevens 

waarover het project beschikte, op contact bij de senioren thuis, terwijl CitiSen verscheidene 

contactpunten opende, verspreid over het beperkte projectgebied, en ook referenten binnen zijn 

activiteitengebied uitstuurde. Zoom Senior ondervond in dat verband meer problemen, gezien 

zijn veel grotere activiteitengebied – waardoor er geen hecht netwerk van permanentielocaties 

gevormd kon worden – evenals omwille van de aanzienlijke hoogteverschillen in bepaalde 

wijken. De zichtbaarheid van de locaties bleek eveneens een bepalende factor voor de fysieke 

toegankelijkheid van de centrale contactpunten. 

Waken over een comfortabel en aangenaam contact blijkt eveneens een belangrijk gegeven: 

senioren en hun mantelzorgers komen niet uitsluitend langs voor inlichtingen, maar wensen 

ook banden te smeden. Dat geldt ook voor het uitdelen van pakketjes met informatie en 

‘goodies’, om los van de verspreiding van informatie ook het contact aan te knopen met de 

begunstigden. 

Ook aandacht voor de sociale aanvaarding van de contactmodaliteiten wordt als cruciaal 

beschouwd om het vertrouwen van de mensen te winnen, vooral in multiculturele contexten. 
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Dat kan via het aanknopen en aanhalen van sociale banden in de wijken (in functie van hun 

bewonersprofiel), het imago en de openheid van de onthaalorganisatie wat betreft de organisatie 

van permanenties en de compatibiliteit met het project, de zichtbare betrokkenheid van 

vertegenwoordigers van culturele minderheden en de voeling met hun culturele gebruiken, de 

uitwerking van contactmogelijkheden en informatiemiddelen in verschillende talen en via 

verschillende kanalen (filmpjes, tekst enz.). 

Waken over de inzet en het engagement van gepaste en diverse actoren in de 

contactactiviteiten bleek eveneens een cruciaal gegeven voor de projecten. Onze professionele 

respondenten geven aan hoe belangrijk het is om hun vertrouwde werkwijze en -omgeving los 

te laten, iets wat in de hand wordt gewerkt door de activiteiten op het terrein en de 

samenwerking in duo met vrijwilligers. Daarnaast blijkt het belangrijk om dienstverleners te 

sensibiliseren voor het project, opdat zij hun medewerkers ter beschikking zouden stellen. Een 

zorgvuldige selectie van de actoren in het voor te stellen aanbod wordt eveneens opgeworpen 

als een vereiste voor het engagement van uiteenlopende interveniënten. De vrijwilligers dringen 

op hun beurt aan op erkenning voor hun bijdrage als ‘partners’ (en niet zozeer als ‘assistenten’) 

van de professionals, in de vorm van een vergoeding of de erkenning van hun werk in het kader 

van een inschakelingstraject. Het scherpen van vaardigheden (opleidingen, ethisch handvest) 

en een overeenkomst, scheppen – bijvoorbeeld in het CitiSen-project – een kader voor de 

interventies van vrijwilligers (‘niet de plaats inpalmen van’, aanvaarden dat begunstigden hulp 

weigeren enz.). De betrokkenheid van vrijwilligers en referenten die zelf kwetsbaar zijn, vereist 

eveneens heel wat flexibiliteit in het beheer van hun soms wat onberekenbare engagement, net 

als tijdrovende inspanningen om de communicatie te behouden. 
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5) ICAMO-analyse “Kwetsbare senioren actief opsporen en hen op het 

beschikbare aanbod wijzen” 

Interventies (I) 

Algemeen - gepersonaliseerd contact  

Openbare ruimte - privésfeer 

• Flyers en algemene infobronnen 

• Mobiele tools  

• Permanenties op centrale locaties bij partners  

• Telefonische permanenties bij gemeentediensten 

• Contact met buurtreferenten of lokale actoren 

• Huisbezoeken  

 

Configuratie 1: Flexibiliteit 

vanuit de gemeenschap 

(centrale 

contactpunten/referenten) 

Hybride model Configuratie 2: Stelselmatige 

methodiek vanuit de 

instellingen 

(huisbezoeken/telefonische 

permanenties) 

Actoren (A) 

• Coördinerende instantie: 

vereniging met een sterke 

voeling met de interculturele 

dynamiek en het informele 

netwerk 

• Hecht maatschappelijk 

middenveld 

• Coördinerende instantie: 

geëngageerde vereniging, zij 

het met weinig voeling met 

een kwetsbaar en 

multicultureel publiek en met 

de gemeenschappen 

• Betrokkenheid van 

institutionele partners 

(gemeente, OCMW, sociale 

huisvestingsmaatschappij) 

• Coördinerende instantie: 

gemeente => 

terbeschikkingstelling van 

gegevens, lokalen, 

communicatiemiddelen, 

selectie van verenigingen 

Context (C) 

• Multiculturele, kwetsbare 

bevolking met een aanzienlijk 

verlies aan autonomie, 

ondanks het feit dat het om 

een jong, vrij mobiel en 

beperkt geïsoleerd publiek 

gaat  

• Beperkt activiteitengebied => 

concentratie van HR en inzet 

van gemeenschapsreferenten 

 

• Bevolking: ongelijke 

spreiding, multiculturaliteit en 

kwetsbaarheid 

• Uitgestrekt activiteitengebied 

=> ongelijke dichtheid van het 

verenigingsnetwerk en de 

netwerken voor wederzijdse 

hulp; moeite om de HR-

middelen op een continue 

manier te spreiden over het 

grondgebied, met het oog op 

een engagement van de 

gemeenschap 

• Bevolking: minder grote 

kwetsbaarheid, beperkte 

culturele verscheidenheid, 

oudere bevolking, meer 

geïsoleerd, minder mobiel 

• Middelgroot 

activiteitengebied - kan 

uitgebreid worden (naar de 

hele gemeente) => maar 

onderbenutting van 

beschikbare verenigingen en 

vrijwilligers 
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• Permanenties beperkt door 

concurrentie tussen actoren en 

coronamatregelen 

Outcomes (O) 

• Meer dan 70% van de 

contactopnames op initiatief 

van de senioren of de 

mantelzorgers 

 

 

• Contactlocatie: voornamelijk 

in de centrale contactpunten 

• Voldoende kwetsbare 

personen bereikt 

• Hoog aantal en sterke 

toename van de activiteiten 

(factor 1,8) 

• Meer personen bereikt met 

een diverse achtergrond 

• Contactinitiatief verdeeld over 

gebruikers (63%) en partners 

(24%) 

 

• Contactlocatie: fysieke en 

telefonische permanentie 

 

• Voldoende kwetsbare 

personen bereikt 

• Hoog aantal en sterke toename 

van de activiteiten (factor 2,5) 

• Meer geïsoleerde en 

economisch kwetsbare 

personen bereikt 

• Contactinitiatief verdeeld over 

projectinterveniënten (een 

derde van de contacten) en 

gebruikers (37%) 

• Contactlocatie: huisbezoek en 

telefonische permanentie 

• Voldoende kwetsbare 

personen bereikt 

 

• Laag aantal en beperkte 

toename van de activiteiten 

(factor 1,4) 

• Meer geïsoleerde personen 

bereikt 

Mechanismen (M) 

• Aanwezigheid op locaties die een bepalende rol spelen in het leven van de senioren 

• Het aanbod zichtbaar maken door gepersonaliseerde informatie te verstrekken 

• Toezien op de fysieke toegankelijkheid 

• Waken over comfort en aangenaam contact 

• Sociale aanvaarding in de hand werken 

• Waken over de inzet, het engagement, de diversiteit en de complementariteit van de actoren 

o Loskomen van de vertrouwde werkmethode en -omgeving 

o Willekeur in de selectie van actoren in het aanbod vermijden 

o Erkenning tonen voor de inzet (in de samenwerking ‘als partners’, vergoeding en/of 

inschakelingstraject) 

o De vaardigheden van actoren aanscherpen (opleidingen, handvest enz.) 

o De interventies in een overeenkomst gieten 

o Flexibiliteit aan de dag leggen in het beheer van het engagement van actoren 

o Het contact met de actoren omtrent hun engagement onderhouden 
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B. Streven naar een globale, geïntegreerde en multidisciplinaire begeleiding 

1) Interventies (I) 

De senioren hebben uiteenlopende behoeften en de lokale netwerken zijn divers. De drie 

proefprojecten hebben verschillende categorieën van interventies uitgewerkt in functie van die 

netwerken en om ze in de kijker te plaatsen, hun dynamiek te ondersteunen en zo een globale, 

geïntegreerde en multidisciplinaire begeleiding te promoten.  

De proefprojecten werken tools uit ter evaluatie van de behoeften en middelen van senioren 

(de fiche ter analyse van de behoeften bij Senior Solidarité(it), de identificatiefiche, de 

netwerkkaart, de vragenlijst omtrent de behoeften van senioren voor de permanenties in de 

‘Kasten’ en de identificatiefiche voor mantelzorgers bij CitiSen). Deze tools dienen enerzijds 

om de behoeften in kaart te brengen en anderzijds om de begunstigde (en de opvolging) bij het 

project te registreren. De ontwikkelde tools behandelen een brede waaier aan behoeften 

(maatschappelijke hulpverlening, huisvesting, thuiszorg, medische hulp, hulp voor 

verplaatsingen, sociale activiteiten, ontspanning, talen, cursussen, aangepast materiaal bij 

verlies van mobiliteit, veiligheid). Ze onderscheiden zich aan de hand van twee elementen. 

Vooreerst nemen ze uiteenlopende vormen aan: de fiche ter analyse van behoeften, opgesteld 

door Senior Solidarité(it), neemt eerder de vorm aan van een anamnese van bijvoorbeeld 

cognitieve of emotionele functies, die de professional zal evalueren in functie van de situatie 

van de begunstigde, om eventuele onuitgesproken behoeften bloot te leggen, terwijl de tools 

die CitiSen ontwikkelde stilstaan bij de vraag en middelen van de begunstigde in zijn of haar 

omgeving. Ten tweede weerspiegelen de tools die CitiSen ontwikkelde het belang dat wordt 

gehecht aan de aandacht voor het persoonlijke netwerk van de begunstigde en het CitiSen-

aanbod (netwerkkaart). Deze verschillen vertalen in zekere zin de verschillende verhoudingen 

tussen professional en begunstigde. In het laatste voorbeeld wordt de begunstigde namelijk 

meer als een interveniënt in zijn of haar eigen traject en netwerk beschouwd.  

Het dichte net van behoeften en beschikbare ondersteuning heeft de projecten er eveneens toe 

gebracht om oriëntatietools te ontwikkelen. Die hebben als doel de overzichtelijkheid van de 

bestaande netwerken te bevorderen en tegelijk behoeften en ondersteuning beter op elkaar af te 

stemmen. CitiSen investeerde in ‘overzichtstools’: een kaart waarop de lokale formele en 

informele middelen worden aangegeven, opgesteld in samenwerking met de wijkbewoners, die 

hun “goede adresjes” deelden. Die kaart heeft geleid tot een onlineregister dat werd opgesteld 

in samenwerking met de vzw SAM en geraadpleegd kan worden in functie van de behoeften. 



 

 

 

 

132 

Bij Senior Solidarité(it) en Zoom Seniors waren er al registers beschikbaar voor de 

projectgebieden. Hier ging de focus veeleer uit naar een feitelijke oriëntatie, steunend op de 

bestaande registers en met behulp van specifieke ‘flowcharts’ om te bepalen tot welke diensten 

de senioren zich kunnen richten. Zoom Seniors ontwikkelde en gebruikt twee soorten 

flowcharts: voor een van de twee projectgemeenten werd de flowchart opgesteld in functie van 

de categorieën van behoeften die bij de senioren in kaart zijn gebracht, terwijl de andere 

flowchart werd opgesteld in functie van de administratieve situatie van de persoon en de 

structuur van het aanbod zoals dat werd goedgekeurd door de gemeente. De oriëntatietools 

onderscheiden zich dus van elkaar door hun vorm (overzicht/register of flowchart), hun 

toegankelijkheid en hun gebruikers (online beschikbaar voor begunstigden of leidraad voor 

professionals) en hun structuur (in functie van de categorieën van behoeften of in functie 

van de administratieve categorieën van de senioren). 

Met het oog op een globale, geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de geïdentificeerde 

behoeften, hadden de proefprojecten ook als taak de lokale netwerken aan te spreken. In de 

uiteenzettingen zagen we reeds dat het zowel om zorgactoren als om actoren voor 

maatschappelijke hulpverlening ging, en om zowel formele als informele actoren. 

Wat de interventies betreft rond het netwerk van actoren (professionals inzake zorg en 

maatschappelijke hulpverlening; formele en informele actoren) heeft CitiSen sterk ingezet 

op de gezamenlijke uitwerking van projectactiviteiten op het terrein (duo professional-

vrijwilliger in de ‘Kasten’, outreachacties in de openbare ruimte door zorgactoren en het 

netwerk van referenten enz.). Op een meer ‘meso-organisationeel’ niveau deed ook de actie 

zelf dienst als katalysator van het netwerk van actoren: de projectverantwoordelijke sprak 

regelmatig de zorg- en maatschappelijke begeleidingsorganisaties aan met het oog op 

gezamenlijke acties (zoals de themavieruurtjes) en zette haar schouders onder de verschillende 

platformen en projecten op het grondgebied. Bij Senior Solidarité werden de aanwezigheid van 

de zorgcoach op het terrein en de flowchart omtrent kwetsbaarheid gezien als spil in de band 

tussen de projectactoren. Zo vormden de informele actoren een bestaand netwerk en waren die 

niet als rechtstreekse partners betrokken bij het project, maar werden ze wel door de gemeente 

in kaart gebracht en aangesproken. Het is de zorgcoach die de begunstigden dan naar die actoren 

doorverwees indien zij aan een geïdentificeerde behoefte tegemoet konden komen. De 

betrokkenheid van de zorgactoren bleef eerder beperkt in het project. Zij werden wel in de 

flowchart opgenomen. Bij Zoom Seniors lag het netwerk van actoren voor maatschappelijke 

hulpverlening en zorg aan de basis van het project. Het project was dan ook op meso-

organisationeel niveau sterk actief in de bestuursorganen van het project: een dertigtal 
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organisaties, die samen twee sectoren vertegenwoordigen (vooral de ziekenhuissector en de 

zorgsector), zetelt in de stuurgroep, terwijl de permanenties van het coördinatieteam gevestigd 

zijn op verschillende locaties en ruimten kaderend binnen reeds bestaande samenwerkingen. 

De infokaart, en later de e-finger, vertalen eveneens die wens om de professionele actoren 

onderling te laten samenwerken. De uitstapjes in de wijk, georganiseerd door de coördinator, 

moeten het gezamenlijke inzicht in het terrein verder concretiseren. Zoom Seniors beheert de 

activatie van de informele netwerken daarentegen afzonderlijk (meer bepaald via de 

ondersteuning van de netwerken voor wederzijdse hulp). De projecten evolueren en passen hun 

interventies gaandeweg aan. We onderscheiden echter drie soorten dynamieken waartussen de 

projecten navigeren om banden aan te knopen tussen de actoren: de ‘actiegemeenschap’, 

waarin de rollen steunen op een gezamenlijke toekomst in de wijk en de effecten waar het 

collectief naartoe wil werken (voornamelijk in de interventies van CitiSen, maar recentelijk ook 

bij Zoom Seniors, via de deelname aan bepaalde projecten, zoals het ‘soepproject’); een 

segmentering in functie van de instellingen die a priori specifieke rollen opnemen, 

naargelang de administratieve categorieën van de begunstigden, de bevoorrechte 

samenwerkingen enz. (voornamelijk in de activiteiten van Zoom Seniors). Bij Senior 

Solidarité(it) wordt hier de logica van een ‘trechter’ gevolgd: de banden hebben de zorgcoach 

en/of flowchart als centrale schakel. 

De aansluiting van de behoeften op de beschikbare vormen van ondersteuning gebeurt via 

interventies waarbij begunstigden naar de aangewezen actoren worden doorverwezen, om zo 

die persoon de nodige begeleiding te bieden. Wat de doorverwijzings- en begeleidingstools 

betreft, onderscheiden we eveneens twee logica's. Bij CitiSen wordt de doorverwijzing van 

senioren voornamelijk gestuurd vanuit locaties en ruimten waar diverse actoren uit 

verschillende sectoren (formeel/informeel; zorg/welzijn) samenkomen. Ter omkadering van 

hun interventies worden de nodige opleidingen voorzien, net als een ethisch handvest, naar 

analogie met dat van de referenten. Bij Senior Solidarité(it) en Zoom Seniors wordt de 

begeleiding daarentegen ‘belichaamd’ door een persoon (in de hoedanigheid van zorgcoach 

of facilitator), die optreedt als aanspreekpunt. Voor zijn of haar activiteiten kan die persoon 

evenwel terugvallen op procedures (zoals de flowchart volgens administratieve categorieën of 

de selectie van actoren naar wie mag worden doorverwezen). In de outcomes zullen we zien dat 

de personen die bij de doorverwijzing betrokken zijn soms ook zelf instaan voor de begeleiding. 

Verscheidene elementen spelen een rol: er groeit een persoonlijke band tussen de begunstigde 

en de zorgcoach/facilitator, waardoor de begunstigde soms niet naar een andere persoon wil 

worden doorverwezen; de diensten hebben het te druk of beschikken niet over de nodige 
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specialisatie om in de behoeften van senioren te kunnen voorzien; de zorgcoach/facilitator 

genoot zelf een opleiding rond de begeleiding van senioren en wil die taak ook blijven vervullen 

in lijn met zijn of haar beroepsprofiel. 

 

 Tools ter 

evaluatie van de 

behoeften en 

middelen van 

senioren 

Oriëntatietools Netwerktools 

voor actoren  

Doorverwijzings- 

en begeleidings-

tools 

Configuratie 1: 

Actiegemeen-

schap of rollen 

die worden 

opgenomen in 

het kader van de 

actie 

Bij de 

begunstigde 

peilen naar zijn 

of haar vraag en 

(persoonlijke) 

middelen 

Gezamenlijk 

samengesteld 

onlineregister, 

gestructureerd in 

functie van de 

behoeften-

categorieën 

Gemeenschaps-

gebaseerde vorm, 

die zich vertaalt 

naar 

gezamenlijke 

acties 

Doorverwijzing via 

ruimten waar 

diverse 

bevoegdheden en 

sectoren 

samenkomen en 

door de nodige 

opleidingen, 

intervisies en 

handvesten 

omkaderd worden 

Configuratie 2: 

Gesegmenteerde 

banden waarin 

de rollen 

worden bepaald 

in functie van de 

plaats in het 

institutionele 

systeem 

Anamnese door 

de professional  

Flowcharts voor 

professionals, 

opgesteld in 

functie van de 

administratieve 

categorieën 

Doorverwijzing 

in functie van de 

categorieën en de 

actieniveaus of de 

‘trechter’-logica 

rond een bepaalde 

functie 

Doorverwijzing 

‘belichaamd’ door 

een 

referentiepersoon, 

die procedures volgt 

 

Als we de verschillende interventietypes herleiden tot een schematische weergave, kunnen we 

twee configuraties naar voren schuiven met het oog op een globale, geïntegreerde en 

multidisciplinaire begeleiding: de eerste configuratie neemt de vorm aan van een 

“actiegemeenschap” waarin de rollen worden bepaald door de actie zelf, in het streven 

naar een gezamenlijke toekomst binnen de wijk en de beoogde effecten die door het 

collectief worden vooropgesteld; de tweede configuratie steunt op de gesegmenteerde 
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banden tussen de actoren, waarin elke speler een vooraf bepaalde rol opneemt in functie 

van de plaats die hij of zij a priori inneemt in het institutionele systeem 

(professional/begunstigde, op het terrein/op meso-organisationeel niveau, informele/formele 

circuit enz.). Hoewel beide strategieën van elkaar verschillen en de projecten een andere logica 

volgen, vallen hun activiteiten op het terrein gedeeltelijk samen, zoals zal blijken uit de analyse 

van de outcomes.  

2) Outcomes (O) 

We willen erop wijzen dat in eender welk project de tools ter evaluatie van de behoeften en 

middelen van senioren niet door de begunstigden zelf werden aangekaart, en de momenten 

waarop die tools werden aangewend evenmin. Dit valt mogelijk te verklaren door de manier 

waarop ze werden aangewend door de gebruikers, of door cognitieve vertekening bij de 

senioren. Op basis van de gevoerde gesprekken kan dus niet worden achterhaald of de meer 

actieve rol die de begunstigde in de eerste configuratie wordt aangemeten in de identificatie 

van de eigen behoeften en middelen effectief bijdraagt tot de emancipatie van de begunstigden 

en hun mantelzorgers. De professionals stellen de tool wel op prijs, aangezien die hen zwart op 

wit zicht biedt op de behoeften en de mogelijke begeleidingen, en hen helpt om alle facetten te 

belichten. Bij Senior Solidarité(it) in het bijzonder hielp de tool ook om “niet enkel af te gaan 

op het door de persoon gemelde probleem”, wat strookt met de anamneselogica die eerder werd 

aangehaald. Dit brengt ons terug bij een zeker streven naar systematiek in de opsporing van 

behoeften. 

In lijn met de eigenschappen van het doelpubliek dat reeds in het punt rond de opsporing van 

kwetsbare senioren geïdentificeerd werd, onderscheiden we twee types behoeften dankzij deze 

tool. Zoals blijkt uit de onderstaande tabel, tekent zich bij CitiSen en Zoom Seniors 

voornamelijk de behoefte aan maatschappelijke hulpverlening, aan hulp bij algemene 

dagelijkse levensverrichtingen en aan hulp bij huisvesting af. Bij Senior Solidarité(it) komt de 

behoefte aan hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen op de eerste plaats, meteen 

gevolgd door hulp inzake mobiliteit. Dit strook volledig met de eigenschappen van het project 

en het feit dat de gemiddelde leeftijd in dit project het hoogste ligt. De geïdentificeerde 

behoeften inzake maatschappelijke hulpverlening betreffen hier slechts één op de vijf 

interventies, wat ongetwijfeld toe te schrijven valt aan de gunstigere sociaal-economische 

eigenschappen. De geïdentificeerde zorgbehoeften (algemene geneeskunde, zorgcoördinatie, 

paramedische zorgen, geestelijke gezondheidszorg, andere gespecialiseerde zorg en technische 
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hulpmiddelen) komen in elk project slechts op de vierde plaats. Dit zou eveneens kunnen 

stroken met het feit dat de personen die effectief in het kader van de projecten begeleiding 

kregen vaker aangesloten zijn bij een huisarts dan de personen binnen die leeftijdscategorieën 

in hun respectieve wijken. 

Tabel 17 - Soorten geïdentificeerde behoeften per project (% van de gevoerde interventies) 

 

De senioren met wie we hebben gesproken, zijn over het algemeen erg tevreden over de manier 

waarop in hun behoefte aan informatie en oriëntatie werd voorzien. De oriëntatietools worden 

algemeen genomen op prijs gesteld binnen de twee configuraties. In de eerste configuratie 

worden onder meer de betrokkenheid van de bewoners bij de uitwerking van het register en het 

feit dat het om een ‘levend’ en gepersonaliseerd register gaat vermeld als troeven die ‘zinvol’ 

zijn voor de betrokken personen. Eén respondent vreest evenwel dat de oriëntatietool snel 

achterhaald zal zijn en betreurt het gebrek aan hiërarchie onder de actoren: er zou volgens hem 

een selectie moeten plaatsvinden in functie van actoren die ‘daadwerkelijk reageren’. De 

flowcharts zijn waardevol omwille van hun vermogen om het netwerk visueel weer te geven. 

Ze kunnen ook leiden tot een doorverwijzing naar actoren die complementair zijn aan de 

actoren die door professionals in kaart zijn gebracht (meer bepaald naar informele actoren). Er 

wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen de flowcharts die zijn uitgewerkt op basis van 

een buurtwerking en de flowcharts die tot stand kwamen door de selectie van institutionele 
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actoren. Deze laatste flowcharts lijken de hiërarchie en segmentering van de banden tussen de 

gemeente en de actoren op het grondgebied te nauwgezet te willen opvolgen. 
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Wat de fijnmazigheid van het netwerk van actoren inzake zorg en maatschappelijke 

hulpverlening betreft, wijzen de respondenten van de drie proefprojecten op een te beperkte 

betrokkenheid van de zorgactoren. Dat schrijven ze meestal toe aan een tijdgebrek van de 

zorgactoren, aan de lagere prioriteit die zij toekennen aan het project en aan hun problemen om 

het engagement op lange termijn vol te houden. De manier van interactie neemt evenwel andere 

vormen aan naargelang het project.  

In het project CitiSen waren vooral actoren voor maatschappelijke hulpverlening actief, 

waardoor zorgactoren (van het medisch centrum) bij de concrete uitwerking van de acties, het 

netwerk, de ‘Kasten’ en de outreachacties in de openbare ruimte werden betrokken, terwijl de 

projectverantwoordelijke op haar beurt haar schouders zette onder het overleg in de wijk, waar 

ook deze zorgactoren toe bijdroegen. Volgens de respondenten komt dit type wederkerige 

betrokkenheid niet alleen de senioren ten goede, maar ook de professionals, die de kwaliteit 

van de begeleiding optrekken en een breder publiek bereiken in de wijk. 

Bij Senior Solidarité(it) zijn de zorgactoren inderdaad ondervertegenwoordigd binnen de 

structuur van het project. Dankzij de eerder toegelichte oriënterende functie van de zorgcoach 

en de flowchart wordt de begeleiding door zorgactoren evenwel op een structurele manier 

opgenomen in het project: de senioren worden inderdaad vaak naar zorgactoren doorverwezen 

(zij komen, zoals blijkt uit Tabel 18, op de tweede plaats als het gaat om doorverwijzingen en 

op de vierde plaats als het gaat om de uitgedrukte behoeften), met extra aandacht hiervoor na 

ontslag van de begunstigden uit het ziekenhuis. Bij Zoom Seniors worden, zoals we hebben 

gezien, voornamelijk tweedelijnszorgactoren betrokken, voor acties op meso-organisationeel 

niveau (infokaart en e-finger). Dit laatste project wordt echt positief onthaald omwille van de 

dynamiek tussen professionals onderling, al blijkt het om een erg tijdrovend project te gaan dat 

evenwel met een gebrek aan concretisering kampt bij de senioren zelf. Ook volgens onze 

respondenten blijft de betrokkenheid van eerstelijnszorg eerder beperkt in het project. Het is 

duidelijk dat de troeven en pijnpunten van de configuratie volgens onze respondenten verband 

houden met de segmentering tussen de categorieën van actoren (eerstelijns-tweedelijns, 

welzijn-zorg, professional-begunstigde): het zijn die categorieën die structuur geven aan de 

projectacties en toelaten de banden binnen de segmenten uit te diepen, maar precies die 

segmentering staat het aanhalen van banden tussen de segmenten onderling in de weg. Bij 

CitiSen en Senior Solidarité(it) waren zorgactoren bij een vierde van de interventies betrokken. 

Bij Zoom Seniors waren zorgactoren slechts in 15% van de interventies betrokken (zie Tabel 

18). 
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De intensiteit en vormen van betrokkenheid van formele en informele actoren verschilt, 

zoals we hebben gezien, van project tot project. De ‘trechter’-logica die door Senior 

Solidarité(it) wordt gevolgd en de beslissing om het aanbod van vrijwilligers niet van meet af 

aan in het project op te nemen maar veeleer naar dit netwerk door te verwijzen, steunen volgens 

onze respondenten eenvoudigweg op de problemen die werden ervaren om de betrokkenheid 

van dit type actoren te stimuleren in het kader van een proefproject: zo werd gewezen op het 

verloop onder vrijwilligers, de behoefte aan opleiding en omkadering voor de vrijwilligers en 

de moeilijkheden om het aanbod van vrijwilligers af te stemmen op de behoeften van de 

senioren. Het resultaat is een heel lage graad van doorverwijzing naar dit type actoren (4%), 

zoals blijkt uit Tabel 18. Bij Zoom Seniors wijzen onze respondenten overigens op een zekere 

discrepantie in het project tussen de netwerkvorming onder professionals – die hun ervaringen 

delen – en de netwerkvorming via de ondersteuning van netwerken voor wederzijdse hulp. Ook 

op informele hulp wordt binnen dit project in beperkte mate ingezet (9%). De segmentering 

tussen formele en informele actoren blijft dus sterk aanwezig in deze configuratie en leidt tot 

een beperkte mobilisering van dit type actoren. 

Tabel 18 – Diensten/sectoren die worden ingeroepen of waarvoor/waarnaar wordt doorverwezen 

(Top 6 per project en % interventies)  

 CitiSen Senior Solidarité(it) Zoom Seniors 

1 

Hulp bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen 
(31%) 

Hulp bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen  
(71%) 

Hulp bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen  
(55%) 

2 

Maatschappelijke hulp en 
bijstand  
(27%) 

Zorgactoren en -diensten 
(28%) 

Maatschappelijke hulp en 
bijstand 
(20%) 

3 
Zorgactoren en -diensten  
(24%) 

Socioculturele sector  
(22%) 

Zorgactoren en -diensten  
(13%) 

4 
Informele hulp  
(23%) 

Proefproject  
(15%) 

Proefproject  
(10%) 

5 
Proefproject  
(15%) 

Maatschappelijke hulp en 
bijstand  
(10%) 

Informele hulp  
(10%) 

6 
Socioculturele sector  
(7%) 

Informele hulp  
(4%) 

Socioculturele sector  
(9%) 

 

Bij CitiSen staat het netwerk van formele en informele actoren centraal in de gevolgde logica. 

Om in de behoeften van de senioren te voorzien, werd zo in bijna een vierde van de gevallen 

informele hulp ingeschakeld. De respondenten geven aan dat dit type interventies om 

flexibiliteit, reactiviteit en creativiteit vraagt, in vergelijking met de eerder ‘stugge’ structuren. 

Ze wijzen evenwel op de aanzienlijke investeringen in opleidingen die zich opdrongen met het 
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oog op stabiliteit, gezien de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers en de volatiliteit van 

hun engagement bij gebrek aan structuur. 

 

In lijn met zijn model van ‘actiegemeenschap’ lijken de diensten die bij het CitiSen-project 

werden aangesproken of waarnaar werd doorverwezen om in behoeften van senioren te 

voorzien vrij gelijk verdeeld over de verschillende categorieën van actoren. De sector voor hulp 

bij algemene dagelijkse levensverrichtingen is veruit de meest bevraagde dienst bij de drie 

projecten. We merken wel op dat de behoefte aan maatschappelijke hulpverlening – veruit de 

grootste behoefte bij CitiSen en Zoom Seniors (meer dan 60%) – niet naar verhouding wordt 

ingeroepen (20 tot 26%) als het gaat om de doorverwijzing van personen. In overeenstemming 

met de ingezamelde kwalitatieve gegevens, blijkt dat een deel van de inspanningen inzake 

maatschappelijke hulpverlening door projectactoren zelf uitgevoerd werd, en waarbij de 

functie als referent, ter oriëntatie naar andere actoren, dus in feite wordt overstegen. 

Hoewel de oriëntatielogica blijft overheersen, wordt in een aanzienlijk deel van de interventies 

rechtstreekse begeleiding geboden. In de eerste configuratie (voornamelijk voorgesteld door 

het CitiSen-project), betrof bijna 30% van de gevoerde interventies administratieve 

hulpverlening. Dat strookt met de antwoorden van onze respondenten in het kwalitatieve luik 

van de evaluatie. Zij geven aan dat de aanwezigheid van maatschappelijk assistenten op 

plaatsen waar verschillende categorieën van actoren aanwezig zijn (de ‘Kasten’) en de 

verzadiging van de diensten er soms toe hebben geleid dat er rechtstreekse hulp werd geboden. 

In de tweede configuratie gaat de logica van rechtstreekse begeleiding echter veel duidelijker 

ten koste van de oriëntatielogica, zoals blijkt uit het grote aandeel administratieve hulpverlening 

(51% van de interventies bij Senior Solidarité(it) en 73% van de interventies bij Zoom Seniors) 

en psychosociale begeleiding (respectievelijk 22% en 30% van de interventies). 
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Tabel 19: Aard van de interventies per project (Top 6 per project en % begeleidingen) 

 CitiSen Senior Solidarité(it) Zoom Seniors 

1 
Oriëntatie/doorverwijzing18 
(54%) 

Oriëntatie/doorverwijzing 
(67%) 

Administratieve hulpverlening 
(73%) 

2 
Administratieve hulpverlening19 
(29%) Informatie (66%) 

Oriëntatie/doorverwijzing 
(63%) 

3 Maken van afspraken20 (14%) Huisbezoek (54%) Informatie (50%) 

4 Taalhulp21 (13%) 
Administratieve hulpverlening 
(51%) Specifieke opvolging (35%) 

5 Informatie22 (4%) Specifieke opvolging (39%) 
Psychosociale begeleiding 
(30%) 

6 
Psychosociale begeleiding23 
(1%) 

Psychosociale begeleiding 
(22%) Maken van afspraken (28%) 

 

De oriëntatielogica wordt op prijs gesteld door de senioren, aangezien die pistes blootlegt voor 

specifieke, maar vrijblijvende hulp. We stellen ook vast dat er minder conflicten zijn tussen de 

coördinatoren en de onthaalstructuren in de organisatie van permanenties bij CitiSen (de 

‘Kasten’, die nauwer aanleunen bij de werking van een ‘actiegemeenschap’ met een 

oriëntatielogica) dan bij Zoom Seniors (met een eerder gesegmenteerde werking, maar waarin 

meer rechtstreekse begeleiding wordt geboden door de facilitator). In de context van dit laatste 

project heerst er meer concurrentie tussen het project en reeds bestaande acties, waardoor het 

projectteam continu moet aangeven dat het er niet op uit is de bestaande actie te vervangen en 

dat het wel degelijk de rolverdeling respecteert zoals eerder vastgelegd in procedures. De 

benaming “facilitator” werd specifiek gekozen om de subsidiariteit van de functie in de verf te 

zetten. Voor de coördinatoren die betrokken waren bij Zoom Seniors en Senior Solidarité(it), 

bleken deze procedures en deze segmentering van de rollen echter in strijd met de nood aan 

relationele continuïteit en de vertrouwensband met de senioren. De logica van een rechtstreekse 

 

 

18Oriëntatie/doorverwijzing omvat drie soorten interventies: het verstrekken van specifieke (nominatieve) 

gegevens aan de begunstigde; contact met een dienst/interveniënt/instelling om de situatie, behoeften en gegevens 

van de begunstigde toe te lichten; het verstrekken van informatie aan de begunstigde en aan de beoogde 

dienst/instelling. 
19 Uitleg over rechten, mogelijke sociale voordelen, advies inzake een specifieke situatie van de persoon (zoals: 

de overstap naar een andere bank, het nalezen van een huurcontract), inlichtingen vragen of de toestand van een 

specifiek dossier van de persoon opvolgen (bijvoorbeeld: de inschrijving bij een ziekenfonds controleren, een 

attest van gezinssamenstelling vragen), een document of formulier invullen, een dossier voor de persoon versturen 

of indienen, een dienst of bepaald soort begeleiding (her)aanvragen (bijvoorbeeld: voedselpakket, familiehulp, 

hulp van een maatschappelijk assistent, vervoer). 
20 Het vastleggen van afspraken (telefonisch of per e-mail) en/of het fysiek begeleiden van de persoon (om op te 

treden als tolk, om de situatie van de persoon toe te lichten of om de begunstigde gerust te stellen). 
21Hulp bieden als tolk of voor vertaling. 
22 Algemene informatie verstrekken over beschikbare diensten of interessante locaties voor de begunstigde. 
23 Een luisterend oor bieden en bemiddelen. 
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begeleiding en de ‘belichaming’ van die begeleiding door een persoon wordt eveneens op prijs 

gesteld door bepaalde senioren: de begeleiding door de zorgcoach en facilitator wordt als 

“warm” ervaren, en de senioren zien deze figuren als een “vertrouwenspersoon” en “houvast”. 

De senioren schuiven de individuele opvolging naar voren en de focus op de vraag van de 

begunstigde. Deze functies, en de personen die de functies bekleden, scheppen een 

vertrouwensband: senioren kunnen bij hen terecht voor een luisterend oor en kunnen erop 

rekenen dat er naar een oplossing wordt gezocht. Het vertrouwen en de opvolging op lange 

termijn laten volgens het coördinatieteam van Senior Solidarité(it) bovendien de senioren toe 

om hun behoeften in verscheidene stappen uit te drukken, te beginnen bij de meer algemene 

behoeften, en vervolgens meer intieme behoeften. De respondenten halen wel twee pijnpunten 

aan als het gaat over die ‘belichaming’ van de functie van zorgcoach/facilitator: ten eerste 

wijzen ze erop dat het personeelsverloop binnen die functie de continuïteit van de begeleiding 

in het gedrang brengt, wanneer die wordt verzorgd door een specifieke persoon, en niet zozeer 

door een systeem waarin taken verdeeld worden (de projecten kenden inderdaad een zeker 

personeelsverloop in drie jaar tijd); ten tweede geven ze aan dat de eerder vermelde concurrentie 

de erkenning van het belang van het project door andere actoren op het grondgebied in de weg 

kan staan. 

3) Actoren (A) en context (C) 

In dit deel willen we achterhalen hoe de actoren (A) en de context (C) hebben bijgedragen tot 

het ontstaan van de configuratie van ‘actiegemeenschap’ enerzijds en die van ‘segmentering 

in functie van de instellingen’ anderzijds.  

De plaats die institutionele actoren (gemeente en OCMW) innemen in de verschillende 

projecten, bepaalt mee het onderscheid tussen beide configuraties. Hoe meer dergelijke actoren 

de hiërarchie tussen de diensten en activiteiten bepalen, door de selectie van de partners en de 

uitwerking van de procedures voor de oriëntatie (A), hoe sterker het model gesegmenteerd 

zal zijn en hoe enger de rollen a priori afgebakend zullen zijn (in functie van de 

administratieve categorieën van begunstigden, bevoorrechte samenwerkingsverbanden 

enz.). Hoe meer deze institutionele actoren daarentegen op gelijke voet optreden met de andere 

interveniënten (A), ter aanvulling van de ondersteuning die wordt geboden door informele 

partners en het maatschappelijk middenveld, hoe nauwer het model zal aanleunen bij dat van 

een ‘actiegemeenschap’, waarin de rollen in de activiteiten worden opgenomen met het 

oog op een gezamenlijke toekomst in de wijk en de beoogde effecten die door het collectief 
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worden nagestreefd. Het onderscheid wordt vooral bij Zoom Seniors duidelijk. Het 

projectgebied strekt zich uit over twee gemeenten. In de ene gemeente volgen de institutionele 

actoren de logica van het eerste model (denk bijvoorbeeld aan de flowchart die is uitgewerkt 

op basis van de administratieve categorieën), terwijl de institutionele actoren in de andere 

gemeente de voorkeur geven aan de tweede logica (waarin de flowchart steunt op categorieën 

van behoeften).  

Wat de fijnmazigheid van het netwerk van actoren betreft, is het vooral een uitdaging om 

zorgactoren en informele actoren bij het project te betrekken, aangezien actoren voor 

maatschappelijke hulpverlening en formele actoren over het algemeen nauwer bij het project 

betrokken zijn. In de eerste configuratie zijn deze actoren – zoals we eerder al zagen – 

rechtstreeks betrokken bij gezamenlijke acties, waarin zij ermee instemmen en het risico nemen 

om hun gebruikelijke werkmethode en -omgeving los te laten. Het feit dat het om een 

proefproject gaat, werkt volgens deze actoren de verkenning van een nieuwe aanpak in de hand 

(C). Het engagement van de coördinerende vzw (A) en de medewerking van de coördinatrice 

(A) in tal van wijkprojecten met eerstelijnszorgactoren en lokale gemeenschappen, komen hun 

betrokkenheid ten goede (C). In de tweede configuratie worden deze actoren meer nauwgezet 

aangesproken, in de marge van het project. Des te meer in het licht van de verankering van de 

projecten in reeds bestaande samenwerkingsmodaliteiten binnen projecten die zelf meer 

vasthouden aan procedures (C). Het feit dat het om een proefproject gaat, wordt in dit geval 

gezien als een factor die minder gunstig is voor het engagement van actoren die liever op lange 

termijn samenwerken (C). 

We gaven ook aan dat, volgens de vooropgestelde intenties, de senioren en hun mantelzorgers 

een andere plaats krijgen naargelang de configuratie. In de eerste configuratie worden ze 

veeleer gezien als actieve partners met eigen middelen die zij kunnen aanspreken (A). De 

concrete uitwerking van deze intentie kon niet worden nagetrokken op basis van de beschikbare 

gegevens. Wat de contextelementen betreft, moeten we er opnieuw op wijzen dat de senioren 

in het eerste model minder geïsoleerd zijn, actiever zijn in hun wijk en jonger zijn dan in de het 

tweede model (C). 

Tot slot hebben de verzadiging van de diensten en hun reële of vermeende onbeschikbaarheid 

(C), extra in de verf gezet door de coronacrisis (C), volgens de respondenten een rol gespeeld 

in de neiging van de verschillende projectteams om zich niet te beperkten tot 

oriëntatieactiviteiten, maar ook zelf rechtstreeks begeleiding te bieden.  
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4) Mechanismen (M) 

Het streven naar een globale, geïntegreerde en multidisciplinaire begeleiding steunt eveneens 

op een reeks mechanismen die in de uiteenzettingen al aan bod kwamen.  

Het in kaart brengen van de behoeften (inclusief de behoeften die niet worden verwoord) 

en de middelen van de begunstigde (de eigen middelen en die binnen zijn of haar netwerk) 

blijkt cruciaal om een gepaste begeleiding te kunnen bieden. We zagen dat bepaalde tools, 

naargelang de context en configuratie, focusten op de vraag van de begunstigde om de 

behoeften te analyseren, terwijl andere tools daarvoor focusten op vaststellingen van de 

professionals (om zowel de behoeften die geuit worden als de impliciete behoeften bloot te 

leggen). Bepaalde tools hielpen bovendien om de middelen van de begunstigde (“goede 

adresjes”, zijn of haar netwerk van mantelzorgers enz.) in kaart te brengen, om zo de 

begunstigde en de personen in zijn of haar omgeving een actieve rol aan te meten.  

Met het oog op verankering en samenwerking, is het ook belangrijk dat er wordt gesteund 

op een netwerk met verschillende soorten actoren, zonder evenwel de plaats van die 

actoren in te palmen, en dat de meerwaarde van het project voor die actoren en de 

senioren in de verf wordt gezet. De coördinatieteams gaven specifiek aan dat zij er niet op uit 

waren de reeds aanwezige (institutionele of erkende) actoren in de wijk te vervangen en dat zij 

slechts zouden tussenkomen wanneer de diensten verzadigd raakten en/of zelf niet aan de 

behoeften konden voldoen omwille van de specificiteit van het doelpubliek. Ze benadrukten 

eveneens dat zij de bestaande kennis van het netwerk van projectactoren zouden aanwenden 

om nieuwe, toegankelijke tools te ontwikkelen (zoals registers of flowcharts met het oog op 

terugkerende behoeften van de senioren) zonder daarbij de reeds bestaande tools te vervangen. 

Los van de voordelen van het project voor senioren, moest ook worden gewezen op de 

voordelen voor de professionals die hun schouders onder het project zetten (een meer 

uitgebreide kennis over hun omgeving en de kwaliteit van de begeleiding van hun doelpubliek), 

om het gevoel te weerleggen dat de tijd die wordt gestoken in het aanhalen van banden tussen 

actoren ten koste gaat van hun eigen dienstverlening of de tijd die ze met hun doelpubliek 

kunnen doorbrengen. 

De diversiteit van de actoren op het terrein concreet benutten in de activiteiten, blijkt een 

goede piste om een netwerk vorm te geven met een rijke diversiteit, dat kan aangesproken 

worden voor uiteenlopende categorieën van behoeften van senioren. De banden tussen de 

actoren konden bijvoorbeeld worden versterkt door samen pakketjes uit te delen, door samen 

een register op te stellen met formele en informele actoren, door verscheidene actoren van 
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eenzelfde vereniging/organisatie te betrekken (niet alleen bij de stuurgroep, maar ook bij 

concrete acties (permanenties, outreach)), om bij die vereniging/organisatie een gedeelde 

interesse te wekken, of door te steunen op de verankering in de wijk. 

Het is ook belangrijk om het bestuur van de vzw’s en instanties aan te spreken, om hen te 

overtuigen van het belang van het project, opdat zij tijd zouden uittrekken voor het project en 

om de beschikbaarheidsproblemen van de professionals onder hun toezicht het hoofd te bieden. 

In die zin loont het ook de moeite voor de coördinator om tijd uit te trekken voor en te 

communiceren over het project bij de verenigingen, organisaties en andere projecten in 

de wijk, meer bepaald door bij te dragen tot de platformen en welzijns- en zorgprojecten in de 

wijk. 

De betrokken professionals doen er op hun beurt goed aan om hun gebruikelijke werkwijze 

en hun institutionele verankering los te laten. De ‘muren’ tussen beroepen en verenigingen 

wegwerken, opdat zij met elkaar kunnen kennismaken en buiten hun eigen referentiekader 

kunnen treden is belangrijk. Het biedt professionals de kans om stil te staan bij hun 

gebruikelijke benadering, te anticiperen op verschillen in contactvormen in hun activiteiten en 

met hun publiek, nagaan of de uitgedrukte behoeften wel stroken met hun diversiteit of de 

samenwerkingsvormen... Het zijn enkele van de vele tips die onze respondenten deelden met 

het oog op een succesvolle, holistische begeleiding. 

De band met het publiek en de wijk en het experimentele aspect van het proefproject 

opwerpen als katalyserende factoren, kan helpen om deuren te openen, en hoeft heus geen 

obstakel te zijn (ondanks het ogenschijnlijke gebrek aan toekomstperspectieven). Het draagt 

bovendien bij tot de ontwikkeling van originele projecten, steunend op bestaande banden. Het 

helpt eveneens de focus op ‘een ouder publiek’ te versterken, met de ontwikkeling van unieke 

samenwerkingsverbanden die de bestaande, institutionele paden verlaten en desgevallend een 

‘cultuurgevoelige’ begeleiding naar voren schuiven. 

De personalisatie van de aangeboden begeleidingsvormen in functie van de persoonlijke 

behoeften van elke begunstigde, wordt in de eerste configuratie nagestreefd door de vorming 

van een netwerk van locaties waar diverse bevoegdheden en sectoren gebundeld worden. In de 

tweede configuratie wordt dat doel zoals eerder al toegelicht nagestreefd door de ‘belichaming’ 

van de begeleidingsfunctie door een vertrouwenspersoon.  

Tot slot vereisen begeleidings- en oriëntatieactiviteiten de uitwerking van een relatie-ethiek, 

steunend op openheid, empathie, respect, neutraliteit en de ondersteuning van de autonomie. In 

de eerste configuratie is die relatie-ethiek het resultaat van een handvest en opleidingen voor 

bepaalde categorieën van actoren (meer bepaald bij CitiSen, maar eveneens in het kader van de 
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sensibiliseringsactiviteiten bij Zoom Seniors). In de tweede configuratie groeit die relatie-

ethiek uit de persoonlijke vertrouwensband die de zorgcoach/facilitator opbouwt met de 

senioren. 
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5) ICAMO-analyse “Streven naar een globale, geïntegreerde en 

multidisciplinaire begeleiding” 

Interventies (I) 

Tools ter evaluatie van de behoeften en middelen van senioren 

Bij de begunstigde peilen naar zijn of haar vraag en (persoonlijke) middelen 

Anamnese door de professional 

Oriëntatietools  

Gezamenlijk samengesteld onlineregister, gestructureerd in functie van de 

behoeftencategorieën 

Flowcharts voor professionals, opgesteld in functie van de administratieve categorieën 

Netwerktools voor actoren  

Vorm van actiegemeenschap steunend op het streven naar een gezamenlijke toekomst in de 

wijk en het nastreven van de effecten die het collectief vooropstelt 

Segmentering in functie van de categorieën en de actieniveaus of de ‘trechter’-logica rond 

een bepaalde functie 

Oriëntatietools 

Doorverwijzing via ruimten waar diverse bevoegdheden en sectoren samenkomen en door de 

nodige opleidingen, intervisies en handvesten omkaderd worden 

Doorverwijzing ‘belichaamd’ door een referentiepersoon, die procedures volgt 

Configuratie 1: Actiegemeenschap, (rollen 

bepaald in functie van het streven naar een 

gezamenlijke toekomst in de wijk en het 

nastreven van de effecten die het collectief 

vooropstelt) 

Configuratie 2: Geïnstitutionaliseerde 

segmentering 

(rollen bepaald in functie van de positie in het 

systeem) 

Actoren (A) 

• Institutionele actoren staan ‘op gelijke voet’ 

met andere interveniënten (A) en vullen de 

ondersteuning door verenigingen en informele 

actoren aan. 

• Zorgactoren en informele actoren zijn 

rechtstreeks betrokken bij gezamenlijke acties, 

waarin zij ermee instemmen en het risico nemen 

om hun gebruikelijke werkmethode en -

omgeving los te laten. 

• Het engagement van de coördinerende vzw en 

de medewerking van de coördinatrice in tal van 

wijkprojecten met eerstelijnszorg- en 

welzijnsactoren. 

• Institutionele actoren bepalen de hiërarchie 

tussen de diensten en activiteiten door de 

partners te selecteren en oriëntatieprocedures 

op te stellen. 

• Zorgactoren en informele actoren worden meer 

nauwgezet aangesproken, in de marge van het 

project.  
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Context (C) 

• Zorgactoren en informele actoren zijn 

rechtstreeks betrokken bij gezamenlijke acties, 

waarmee zij ermee instemmen en het risico 

nemen om hun gebruikelijke werkmethode en -

omgeving los te laten. 

• Tal van andere buurtprojecten betrekken 

eerstelijnszorgactoren en lokale 

gemeenschappen. 

• Het feit dat het om een proefproject gaat, werkt 

de verkenning van een nieuwe aanpak in de 

hand. 

 

 

• Senioren en mantelzorgers worden in het eerste 

model meer als actieve partners beschouwd, 

met eigen middelen die zij kunnen aanspreken 

(de concretisering van deze intentie kon niet 

worden nagetrokken op basis van de 

beschikbare gegevens).  

• Verankering van de projecten in reeds 

bestaande samenwerkingsmodaliteiten binnen 

projecten die zelf meer vasthouden aan 

procedures.  

 

 

 

 

 

• Het feit dat het om een proefproject gaat, wordt 

gezien als een factor die minder gunstig is voor 

het engagement van actoren die liever op lange 

termijn samenwerken 

 

• Meer geïsoleerde en oudere senioren, met een 

minder sterke band met de wijk. 

Outcomes (O) 

• Wat het project betreft 

o Identificatie van de behoeften (inclusief behoeften die niet door de senioren zelf 

worden verwoord) 

o Een schriftelijk overzicht van de behoeften dat geraadpleegd kan worden voor 

begeleidingen in de toekomst  

o Zicht op verschillende facetten van de behoeften: vooral bij CitiSen en Zoom 

Seniors: maatschappelijke hulpverlening, hulp bij algemene dagelijkse 

levensverrichtingen en huisvesting; vooral bij Senior Solidarité(it): hulp bij algemene 

dagelijkse levensverrichtingen, gevolgd door mobiliteitshulp; zorgbehoeften komen 

slechts op de vierde plaats 

• Wat de senioren betreft 

o Tevredenheid bij de senioren over de manier waarop in hun behoefte aan informatie 

en oriëntatie wordt voorzien 

• Wat de partners/het netwerk betreft 

o Beperktere betrokkenheid van zorgactoren, met overwegend actoren die 

maatschappelijke hulpverlening en hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen 

bieden (in overeenstemming met de analyse van de behoeften van senioren) 

• De wens om de middelen van de begunstigde te 

integreren en de persoon in kwestie een actieve 

rol aan te meten  

• Bijdrage van de bewoners aan het “levende” en 

“gepersonaliseerde” register dat “zinvol” is 

voor de betrokken personen, maar met het risico 

dat het snel achterhaald is, evenals een gebrek 

• De wens om zich niet uitsluitend te baseren op 

het door de persoon gemelde probleem 

• Risico op een “filter” die wordt toegepast door 

institutionele actoren en “starre” flowcharts 

omwille van een hiërarchie en segmentering 

door reeds bestaande samenwerkingsverbanden 
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aan hiërarchie onder de actoren in functie van 

hun reactiviteit 

• Wederkerige betrokkenheid ten gunste van de 

senioren en de professionals, die de kwaliteit 

van de begeleiding optrekken en een breder 

publiek bereiken in de wijk 

• Oriëntatie naar alle categorieën van actoren 

(zorg/welzijn, formeel/informeel) 

• Aanzienlijke investeringen ter stabilisatie van 

de interacties met partners (opleidingen enz.)  

• In zekere mate overstap op begeleiding ten 

koste van oriëntatie/doorverwijzing 

 

• Een segmentering tussen categorieën van 

actoren zorgt voor structuur in de projectacties 

en komt het uitdiepen van banden binnen elk 

segment ten goede, maar beperkt deels de 

relaties tussen segmenten onderling. 

• Een heel beperkte mobilisatie van informele 

hulp 

 

 

 

• De begeleidingslogica gaat sterk ten koste van 

de oriëntatielogica (administratieve 

hulpverlening: 51% van de interventies bij 

Senior Solidarité(it) en 73% van de interventies 

bij Zoom Seniors) en psychosociale 

begeleiding (in respectievelijk 22% en 30% van 

de gevallen)) 

Mechanismen (M) 

• In kaart brengen van de behoeften (inclusief de behoeften die niet worden verwoord) en de middelen 

van de begunstigde (de eigen middelen en die binnen zijn of haar netwerk) 

• Steunen op een bestaand netwerk met verschillende soorten actoren, zonder de plaats van die actoren 

in te palmen, en de meerwaarde van het project voor professionals en senioren in de verf zetten. 

• De diversiteit van actoren op het terrein concreet benutten in de gevoerde acties 

• Actoren op verschillende niveaus bij de acties betrekken 

• Tijd vrijmaken voor het project en erover communiceren met verenigingen, organisaties en andere 

projecten in de wijk (voor de coördinator) 

• De beroeps- en institutionele omkadering durven loslaten (voor de betrokken professionals) 

• De band met het publiek en de wijk, en het verkennende aspect van het proefproject als katalysatoren 

benadrukken 

• De aangeboden begeleidingsvormen personaliseren 

Een gespreide toegankelijkheid van het netwerk in de hand werken via centrale locaties waar diverse 

vaardigheden en sectoren worden gebundeld 

Versus een vertrouwenspersoon die de begeleidingsfunctie ‘belichaamt’ 

• Een relatie-ethiek uitwerken 
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C. Bijdragen tot een gunstige leefomgeving voor senioren 

1) Interventies (I) 

Een van de doelstellingen die de proefprojecten vooropgesteld kregen door de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestond er enerzijds in de mechanismen in 

kaart te brengen die de sociale cohesie in de wijk versterken, en anderzijds een plaats te 

verwerven in de bestaande participatieve mechanismen op wijkniveau of in de directe 

omgeving van de begunstigden, om de context en sociale cohesie te kunnen beïnvloeden.  

De drie projecten hebben daartoe in eerste instantie een diagnose opgemaakt van factoren die 

bepalend zijn voor de sociale cohesie binnen hun interventiegebied. Die diagnose bracht 

verschillende problematieken aan het licht, zoals mobiliteitsproblemen in de wijken, de 

beperkte toegankelijkheid (van bijvoorbeeld handelszaken) voor personen met beperkte 

mobiliteit, het gevoel van onveiligheid of de behoefte aan sociaal contact. 

Om een aantal van die geïdentificeerde problematieken te verhelpen, werden uiteenlopende 

interventiecategorieën opgezet. 

Er werden onder meer sensibiliseringsactiviteiten voor uiteenlopende actoren in de wijk 

opgezet, om bij hen de realiteit waar senioren mee worden geconfronteerd te belichten. 

We hadden het eerder al over de sensibiliseringsworkshops van Zoom Seniors voor 

gemeenschapswachten, agenten en medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen, en 

de pogingen om de handelaren bij de activiteiten te betrekken. De deelname van politieagenten 

aan de sensibiliseringsworkshops van CitiSen volgt diezelfde logica: de aandacht vestigen op 

specifieke kwetsbaarheden van senioren en de manieren waarop bepaalde actoren rekening met 

hen kunnen houden. 

Er werden ook informatieactiviteiten opgezet en opleidingen georganiseerd voor 

mantelzorgers en senioren, meer bepaald in de ‘Kasten’ van CitiSen. Zo kwamen 

zorgaspecten aan bod (een driedelige opleiding rond EHBO door de vzw Rescue Life), maar 

ook veiligheid (‘Cafés-sécurité’ onder leiding van vier politieagenten), huisvesting (informatie 

over ergonomische aanpassingen via de vzw Ergo 2.0), mobiliteit (sociaal vervoer voor 

senioren via de vzw MobiTwin) en diensten (informatie over rust- en verzorgingstehuizen en 

de thuishulpdiensten). 

Een bijkomende strategie die werd gevolgd, was de promotie van of deelname aan bestaande 

activiteiten ter bevordering van het welzijn in de wijk, om zo een steentje bij te dragen aan 

de sociale cohesie rond senioren. Een aantal van die activiteiten richtte zich tot een heel breed 
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doelpubliek (denk maar aan ‘Een Zomer in Fontainas’, het bezoek aan het Art & Marges-

museum of het ‘soepproject’ waar Zoom Seniors toe bijdroeg, de kermis waar Senior 

Solidarité(it) aan meewerkte of de buurtfeesten waar CitiSen zijn schouders onder zette). 

Andere activiteiten waren dan weer specifiek gericht op het publiek van senioren, zoals de 

Seniorenweek met uitstapjes voor personen met beperkte mobiliteit (georganiseerd door 

Contact Plus en Senior Solidarité(it)), of het Tuktuk-project (in het kader van de samenwerking 

met CitiSen). Naast de acties met een collectieve insteek, werd ook ingezet op individuele 

begeleiding van senioren om in hun behoefte aan ontspanning en sociaal contact te voorzien.  

Tot slot wilden de drie projecten ook naar een betere leefomgeving voor senioren toewerken, 

door hun steentje bij te dragen aan lokale institutionele projecten ter bevordering van de 

sociale cohesie (bijvoorbeeld projecten rond sociale cohesie) en de samenwerking tussen 

welzijns- en zorgactoren (de lokale welzijns- en gezondheidscontracten). 

De gezamenlijke initiatieven die moeten bijdragen tot van een gunstige leefomgeving voor 

senioren, blijken dus vrij gelijkaardig binnen de verschillende projecten. We merken wel op dat 

CitiSen meer heeft ingezet op de organisatie van informatieve en opleidingsactiviteiten voor 

mantelzorgers en senioren, telkens rond een specifiek thema (veiligheid, mobiliteit enz.), terwijl 

de twee andere projecten voornamelijk hebben ingezet op de promotie van of deelname aan 

bestaande activiteiten ter bevordering van het welzijn in de wijk. 

2) Outcomes (O) 

De gevoerde gesprekken hebben maar weinig elementen opgeleverd ter evaluatie van de 

‘outcomes’ ter zake. De gezamenlijke interventies die in dit verband werden gevoerd, 

werden over het algemeen positief onthaald, maar tegelijk kampten precies die 

interventies met een gebrek aan zichtbaarheid: ze bleken te weinig gekend of te beperkt. 

Voor elk van de drie proefprojecten gaven de respondenten aan dat de doelstelling ‘bijdragen 

tot een gunstige leefomgeving’ het minst duidelijk was, het minst geschikt bleek en het minst 

uitgewerkt werd binnen de activiteiten.  

In het kader van de individuele begeleiding van senioren, werden interventies opgezet om 

tegemoet te komen aan de behoefte aan ontspanning en sociaal contact van senioren. Deze 

behoefte werd over de drie projecten heen het minst sterk ervaren (8% van het totale aantal 

interventies), maar lag bij Senior Solidarité(it) het hoogst, met 12% van de interventies, 

tegenover 9% bij Zoom Seniors en slechts 5% bij CitiSen. 
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Wat de betrokkenheid bij lokale institutionele projecten betreft, wezen de respondenten van 

Zoom Seniors op een gebrek aan overzichtelijkheid voor het doelpubliek, als gevolg van 

het veelvoud aan lokale initiatieven. Ze gaven eveneens aan dat het moeilijk bleek om de 

partners van Zoom Seniors bij diverse projecten te betrekken. Dat moeizame engagement 

valt volgens hen te verklaren door verschillen in interventiegebied (bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van verschillende lokale welzijns- en gezondheidscontracten binnen het 

activiteitengebied van het proefproject) met het oog op het doelpubliek. Het streven naar een te 

universele integratie zou volgens bepaalde interveniënten ten koste gaan van de aandacht voor 

specifieke situaties van senioren, terwijl andere respondenten van mening zijn dat de nauwere 

band met andere kwetsbare doelgroepen bepalend is voor de toekomst van het project, net als 

het wegwerken van het onderscheid tussen leeftijdsgroepen. Deze elementen werden niet bij de 

andere projecten aangekaart, maar dat betekent niet dat ze er niet eveneens spelen. 

3) Actoren (A) en context (C) 

COVID-19 (C) heeft volgens onze respondenten als contextelement een bepalende rol gespeeld 

en heeft meer bepaald een rem gezet op de uitwerking en promotie van de interventies ter zake. 

Het ging dan ook voornamelijk om gezamenlijke activiteiten, die niet zoals gepland konden 

plaatsvinden of geannuleerd moesten worden toen de crisis een hoogtepunt bereikte, en later 

slechts gedeeltelijk of gestaag hervat konden worden naargelang de opeenvolgende lockdowns 

en de afbouw of herinvoering van maatregelen. Het feit dat het doelpubliek extra kwetsbaar 

bleek voor COVID-19 (C), maakte dat de voorzorgsmaatregelen des te strenger werden 

opgevolgd. 

De gezamenlijke activiteiten die bij Zoom Seniors en CitiSen werden opgezet, steunen op de 

betrokkenheid van en samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld en 

gespecialiseerde, professionele actoren (A), terwijl de bevoorrechte partner bij Senior 

Solidarité(it) opnieuw de gemeente was (A) als medeorganisator van de Seniorenweek en de 

uitstap voor personen met beperkte mobiliteit.  

4) Mechanismen (M) 

Op basis van de antwoorden van onze respondenten, krijgen we zicht op verscheidene 

mechanismen die bijdragen tot het succes van interventies ter zake. 

Het benutten van elementen die in de diagnose naar boven kwamen, wordt opgeworpen als 

een van de voorwaarden voor het succes van de activiteiten, opdat die zouden zijn afgestemd 
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op de belangen van de senioren en de interventies van de actoren in de wijk, om zo 

daadwerkelijk bij te dragen tot de sociale cohesie. 

Het gaat onder meer om de inspanningen die de interventies meer zichtbaarheid moeten 

schenken. Interventies die op prijs worden gesteld door de deelnemende actoren, maar die 

onvoldoende gekend zijn, zoals blijkt uit de outcomes hieromtrent. 

De organisatie van activiteiten in de contact- of onthaalpunten van het project kan 

overigens bijdragen tot de zichtbaarheid van die locaties voor de deelnemers, en kan helpen om 

het doelpubliek naar die locaties te ‘lokken’. 

Een andere voorwaarde voor het goede verloop van de activiteiten, is dat er een degelijke 

omkadering wordt voorzien voor de aandacht voor het doelpubliek (korte 

opleidingsmodules rond de beschikbaarheid en beperkte concentratie van de deelnemers, het 

heen-en-weergeloop beperken enz.) 

De samenwerking tussen erkende en ervaren interveniënten (professionals, verenigingen, 

instellingen) voor de organisatie van activiteiten wordt eveneens gezien als een sleutel tot 

succes. Het doelpubliek weet hen te vinden, en deze interveniënten staan bovendien garant voor 

kwaliteit. 

Rekening houdend met de openheid naar de wijk toe van dit soort interventies, liggen de 

vaardigheden van de verschillende actoren sterk uiteen. Flexibiliteit aan de dag kunnen 

leggen wat de verschillende niveaus van vaardigheden betreft, is zo eveneens geboden. 

Een ander mechanisme dat geïdentificeerd werd, zij het met een beperktere invloed, is de 

wederkerigheid van inspanningen en bijdragen: politieagenten die hun kennis deelden in 

het kader van de ‘cafés-sécurité’ konden op hun beurt workshops volgen in het teken van 

aspecten van het ouder worden. 

Tot slot vereist de laatste categorie van interventies – de betrokkenheid bij lokale, institutionele 

projecten – dat het interventiegebied en het doelpubliek van het project wordt afgestemd 

op de andere lokale zorg- en welzijnsinitiatieven voor een kwetsbaar publiek. De focus op 

senioren opent volgens onze respondenten mogelijkheden om de krachten te bundelen met het 

oog op de specifieke behoeften en te vermijden dat zij onzichtbaar worden. Het opzetten van 

interventies per leeftijdscategorie, wordt evenwel ook gezien als een struikelblok. 
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5) ICAMO-analyse “Bijdragen tot een gunstige leefomgeving voor senioren” 

Interventies (I) 

• Diagnose 

• Sensibiliseringsactiviteiten voor uiteenlopende actoren in de wijk rond de realiteit waar 

senioren mee worden geconfronteerd 

• Infosessies en opleidingen voor mantelzorgers en senioren 

• De promotie van of deelname aan bestaande activiteiten die het welzijn in de wijk bevorderen 

• De betrokkenheid bij lokale, institutionele projecten ter bevordering van de sociale cohesie 

en de samenwerking tussen zorg- en welzijnsactoren 

Configuratie 1: Focus op informatie en 

opleidingen voor mantelzorgers, senioren en 

de andere actoren in de wijk, in het teken van 

de specifieke realiteit van senioren 

Configuratie 2: Focus op de promotie van of 

deelname aan bestaande activiteiten die het 

welzijn in de wijk bevorderen 

Actoren (A) 

• Betrokkenheid van en samenwerking met 

verenigingen en gespecialiseerde professionals  

• Gemeente als bevoorrechte partner 

Context (C) 

• COVIC-19 stond de uitwerking en promotie van interventies in de weg 

Outcomes (O) 

• Gezamenlijke interventies die over het algemeen op prijs werden gesteld 

• Een gebrek aan zichtbaarheid van de interventies 

• Minder voeling bij de actoren voor de verbetering van de leefomgeving 

• Een gebrek aan overzichtelijkheid wegens het veelvoud aan lokale initiatieven en het moeizame 

beheer van het engagement van de partners, in functie van: 

o verschillen in activiteitengebied 

o verschillen in doelpubliek 

Mechanismen (M) 

• De elementen uit de diagnose benutten 

• De interventies in de kijker plaatsen 

• Activiteiten opzetten in de contact- of onthaalpunten van het project 

• Een omkadering voorzien die actief luisteren bevordert 

• In zee gaan met interveniënten (professionals, verenigingen, instellingen) die erkend zijn en over 

beproefde ervaring beschikken 

• Flexibiliteit aan de dag leggen wat de verschillende niveaus van vaardigheden betreft 

• De wederkerigheid van inspanningen en bijdragen plannen 

• Het interventiegebied en het doelpubliek van het project afstemmen op de andere lokale zorg- en 

welzijnsinitiatieven voor een kwetsbaar publiek 
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D. Bij wijze van conclusie: het gemeenschapsgebaseerde versus het 

geïnstitutionaliseerde geïntegreerde hulp- en zorgmodel 

Door ons te buigen over de gelijkenissen en verschillen tussen de proefprojecten, konden we 

een ‘programmatheorie’ opstellen voor geïntegreerde en buurtgerichte hulp- en zorgmodellen 

voor senioren op drie ICAMO-niveaus (één niveau per doelstelling). Op basis van een 

vergelijking van die niveaus onderscheiden we twee hoofdconfiguraties: een 

gemeenschapsgebaseerde configuratie en een institutionalisering van geïntegreerde hulp- en 

zorgmodellen:  

 Configuratie 1: 

Gemeenschapsgebaseerd 

model 

Hybride 

model 

Configuratie 2: 

Geïnstitutionaliseerd model 

A) Kwetsbare 

senioren actief 

opsporen en hen op 

het beschikbare 

aanbod wijzen  

Flexibiliteit vanuit de 

gemeenschap  

(Centrale contact- of 

onthaalpunten/referenten) 

 Stelselmatige methodiek 

vanuit de instellingen 

(huisbezoeken/telefonische 

permanenties) 

B) Streven naar een 

globale, 

geïntegreerde en 

multidisciplinaire 

begeleiding  

Actiegemeenschap 

(rollen bepaald in functie van 

het streven naar een 

gezamenlijke toekomst in de 

wijk en het nastreven van de 

effecten die het collectief 

vooropstelt) 

 Geïnstitutionaliseerde 

segmentering 

(rollen bepaald in functie van de 

positie in het systeem) 

C) Bijdragen tot een 

gunstige 

leefomgeving voor 

senioren. 

Focus op informatie en 

opleidingen voor 

mantelzorgers, senioren en de 

andere actoren in de wijk, in 

het teken van de specifieke 

realiteit van senioren 

 Focus op de promotie van of 

deelname aan bestaande 

activiteiten die het welzijn in 

de wijk bevorderen 

 

Beide configuraties komen in de verschillende projecten soms gelijktijdig of in samengestelde 

vorm voor, terwijl in andere gevallen een van de modellen overheerst. 

De analyse van de contexten en actoren binnen CitiSen, Zoom Seniors en Senior Solidarité(it) 

biedt ons inzicht in de elementen die hebben bijgedragen tot het ontstaan van deze configuraties. 
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Hoe de lokale overheden (gemeenten en OCMW’s) betrokken zijn bij de projecten, blijkt 

bepalend te zijn voor de manier waarop die worden gestuurd: flexibel of stelselmatig, steunend 

op de gemeenschap of op de instellingen. Ook de eigenschappen van het doelpubliek zijn van 

belang: de sociale en culturele diversiteit (versus homogeniteit) van de senioren in het 

projectgebied, evenals hun integratie binnen de gemeenschappen in de wijk (versus hun 

isolement), hebben de proefprojecten ertoe gebracht de eerste, dan wel de tweede configuratie 

te kiezen. Een andere bepalende factor voor de concrete uitwerking van de projecten en hoe die 

evolueerden, is het activiteitengebied: de implementatie op ‘wijkniveau’ blijkt gunstiger in de 

ontwikkeling van de eerste configuratie. 

Wat de resultaten en de bijdrage aan het netwerk van actoren en de begeleiding van senioren 

betreft, valt in de eerste configuratie een meer diverse en verdeelde deelname van de 

verschillende categorieën van actoren (welzijn en zorg, formeel en informeel) op. In de tweede 

configuratie steunen de aangeboden diensten veeleer op vertrouwensbanden tussen 

institutionele actoren en hun bevoorrechte partners. Tot slot hadden de coördinatieteams in de 

tweede configuratie meer de neiging om rechtstreeks begeleiding te bieden aan senioren en de 

begeleidingsfunctie in zekere zin te ‘belichamen’. In de tweede configuratie lag de focus op 

doorverwijzing naar en met de partners, waarbij de continuïteit steunt op contact- of 

onthaalpunten voor de begunstigden. 

Dankzij de analyses van de deelnemende proefprojecten, konden we daarnaast mechanismen 

blootleggen die de projecten hielpen in het nastreven van hun doelstellingen. Enkele daarvan 

zijn: aanwezig zijn op locatie die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van de 

senioren, de bijdrage van elke partner waarderen, de actoren de nodige middelen in handen 

geven (opleidingen, handvesten enz.), de interventies in een overeenkomst gieten, gebruikelijke 

werkmethodes en -omgevingen durven loslaten, willekeur vermijden in de selectie van actoren 

die samen een breed aanbod mogelijk maken, actoren op verschillende niveaus bij de acties 

betrekken, een relatie-ethiek uitwerken, de wederkerigheid van inspanningen en bijdragen 

plannen, inspelen op de elementen die in de diagnose naar boven kwamen, het 

activiteitengebied afstemmen op het doelpubliek van het project en het doelpubliek van andere 

lokale zorg- en welzijnsinitiatieven voor een kwetsbaar publiek. De drie proefprojecten hebben 

daartoe een waaier aan tools ontwikkeld. Een aantal van die tools is terug te vinden als bijlage 

bij onderhavig rapport. De tools kunnen nuttig zijn voor andere initiatieven ter zake, ongeacht 

de configuratie die zij aannemen.  

Om dit rapport af te ronden, buigen we ons tot slot over enkele elementen die een invloed 

kunnen hebben op de overdraagbaarheid van deze configuraties.  
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V. OVERWEGINGEN OMTRENT DE 

OVERDRAAGBAARHEID 

Dit rapport heeft onder meer als doel bij te dragen tot de beleidsvorming inzake geïntegreerde 

hulp en zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door aan te geven welke ervaringen uit de 

drie proefprojecten bepalend zijn voor de overdraagbaarheid van de projecten. We gaven in het 

methodologische deel van dit rapport al aan dat we zouden stilstaan bij een aantal vaststellingen 

uit de twee complementaire benaderingen omtrent de validering en overdraagbaarheid naar 

andere Brusselse wijken toe. Het gaat meer bepaald om elementen die we blootlegden dankzij 

een gerichte literatuurstudie van de internationale lectuur ter zake en elementen die naar boven 

kwamen uit een groepsgesprek met personen uit Brusselse besturen of instanties van openbaar 

nut in de Brusselse welzijns- en zorgsector, maar ook met personen uit academische en 

wetenschappelijke kringen en federaties van actoren uit de zorg- en welzijnssector. Rekening 

houdend met temporele beperkingen van deze studie, vertrekt dit deel van het rapport in de 

eerste plaats vanuit een verkennende insteek, om elementen aan te reiken voor een doelgerichte 

overweging. We hebben deze elementen herleid tot vijf vaststellingen, die overeenstemmen 

met ‘knopen’ en vragen die zich stelden in de voorgaande hoofdstukken met het oog op een 

toekomstig geïntegreerd en buurtgericht hulp- en zorgmodel dat Brusselse senioren moet helpen 

om langer thuis te blijven wonen: 

• Vaststelling 1: De eerste ICAMO-analyse – “Kwetsbare senioren actief opsporen en hen 

op het aanbod wijzen” (Punt IV.A.) – leerde ons dat de drie proefprojecten initiatieven 

namen om de toegang tot informatie te vergroten (contact- of onthaalpunten op centrale 

locaties), in de openbare ruimte (flyers en folders, mobiele informatietools), thuis (het 

uitdelen van pakketjes, telefoongesprekken) en binnen de gemeenschap (personen uit de 

gemeenschap die optreden als ‘buurtreferenten’). Hieruit kwamen twee configuraties naar 

boven: de ene steunend op flexibiliteit vanuit de gemeenschap, de andere steunend op een 

stelselmatige methodiek vanuit de instellingen. 

Vraag: Welke elementen worden er – in de geïntegreerde, communautaire zorg- en 

hulpmodellen die in de literatuur worden behandeld en volgens de deelnemers aan de 

focusgroep omtrent de overdraagbaarheid – ingevoerd om de sociale en culturele 

aanvaarding van de verschillende contact- of onthaalpunten te bevorderen en een minder 

bereikbaar publiek alsnog te bereiken? 
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• Vaststelling 2: De tweede ICAMO-analyse – “Streven naar een globale, geïntegreerde en 

multidisciplinaire begeleiding” (Punt IV.B.) – leert ons dat de integratie van 

(voornamelijk eerstelijns-) zorgactoren binnen de buurtnetwerken voor zorg en hulp een 

uitdaging blijft. 

Vraag: Welke elementen komen in de beschikbare literatuur rond gemeenschapsgerichte 

hulp- en zorgmodellen naar boven die de betrokkenheid en integratie van actoren in de 

zorg en in de maatschappelijke hulpverlening moeten stimuleren? 

• Vaststelling 3: In twee van de drie proefprojecten beperken de coördinatoren zich niet tot 

een evaluatie van de behoeften en een doorverwijzing van de senioren naar het netwerk 

voor buurtzorg en -hulp, maar gaan ze ook zelf over tot het begeleiden van senioren.  

Vragen: Blijven de oriëntatie- en begeleidingsfuncties in de beschikbare literatuur ter 

zake en volgens de deelnemers aan de Brusselse focusgroep strikt van elkaar gescheiden? 

Op welke manier en volgens welke principes? 

• Vaststelling 4: In de drie proefprojecten is de transversale betrokkenheid van lokale 

besturen (OCMW’s en gemeenten) enerzijds een belangrijke bron van middelen, en 

anderzijds een bron van spanningen tussen de actoren, omwille van de stugge 

beslissingsprocedures (althans in grotere mate dan bij verenigingen), en omwille van de 

concurrentie tussen de actoren onderling. Die band met de lokale instellingen blijkt 

overigens bepalend voor de verschillende ICAMO-configuraties. 

Vragen: Op welke manier zijn lokale besturen betrokken bij de geïntegreerde hulp- en 

zorgmodellen, zoals beschreven in de literatuur en volgens de deelnemers aan de 

Brusselse focusgroep? Hoe wordt die betrokkenheid geregeld? 

• Vaststelling 5: De drie proefprojecten wijzen eveneens op de omvang van het 

activiteitengebied als bepalende factor voor de uitwerking van de verschillende luiken in 

het geïntegreerde en buurtgerichte hulp- en zorgmodel dat Brusselse senioren moet 

helpen om langer thuis te blijven wonen. 

Vraag: Welke elementen helpen om het gepaste activiteitengebied af te bakenen voor de 

uitwerking van de verschillende luiken in geïntegreerde hulp- en zorgmodellen die 

senioren moeten helpen om langer thuis te blijven wonen? 
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A. Hoe kan de sociale en culturele aanvaarding van de verschillende infopunten 

bevorderd worden en kan het minst bereikbare publiek alsnog bereikt worden? 

In elk van de drie proefprojecten werden verschillende soorten contact- of onthaalpunten 

opgezet en werden initiatieven ondernomen om de toegang tot of toegankelijkheid van die 

punten op verschillende locaties te promoten. Die contact- of onthaalpunten bevonden zich op 

specifieke, centrale locaties. Aan de hand van flyers of folders en mobiele infotools kon de 

informatie ook in de openbare ruimte verspreid worden. Bij de senioren thuis werd tijdens 

telefoongesprekken of de overhandiging van pakketjes informatie geboden. En tot slot konden 

de personen ook informatie inwinnen bij de gemeenschappen, dankzij de betrokkenheid van 

zogenoemde buurtreferenten. 

Uit recente studies blijkt dat locaties waar ook personen wonen een rem kunnen zetten op de 

aangeboden zorg en de ongelijke toegang kunnen versterken (Lega, 2007; Verté, 2017). De 

veronderstelling dat de geografische nabijheid een zorg- of welzijnsdienst toegankelijker 

maakt, is een heel ‘conventionele’ opvatting (Cummins et al., 2007). Het relationele aspect 

wordt echter opgeworpen als een belangrijke factor. Dit aspect focust meer bepaald op de 

banden tussen gezondheid en de aandacht ervoor in het beleid en bij de diensten (Jupp et al., 

2013, in Carlsson & Pijpers, 2020). Volgens Carlsson & Pijpers (2020) hebben inspanningen 

op relationeel vlak als doel “de toegang tot de diensten te verbeteren, door de relationele afstand 

tussen bewoners en dienstverleners te overbruggen” (Carlsson & Pijpers, 2020, p. 215). Een 

recente studie geeft aan dat een verhoogde zichtbaarheid van eerstelijnswerkers in de wijk hen 

helpt om sleutelfiguren binnen de gemeenschap te identificeren en met hen samen te werken 

(Carlsson et Pijpers, 2020). Het betrekken van die sleutelfiguren bij activiteiten ter verspreiding 

van informatie, blijkt dan ook cruciaal om de toegang tot zorg te vergroten, vooral bij 

minderheidsgroepen (Green et al., 2014). 

Dit veronderstelt evenwel dat de eerstelijnswerkers de bewoners van een wijk kunnen koppelen 

aan specifieke locaties voor dienstverlening (Jupp et al., 2013, in Carlsson & Pijpers, 2020). 

Door zowel professionele als informele netwerken aan te spreken (Stoopendaal, 2015), door de 

gemeenschappen te mobiliseren (Bartels, 2017), en door buurtbewoners de hand te reiken 

(Carlsson & Pijpers, 2020), kunnen diensten op relationeel vlak nauwer betrokken zijn. Een 

wijkgericht bestuur biedt echter niet noodzakelijk een garantie op diensten die toegankelijk zijn 

voor senioren die tot etnische minderheden behoren. De buurtgerichte aanpak werkt wel het 

relationele aspect in de hand, aangezien de eerstelijnswerkers zo in de wijk aanwezig zijn 

(Carlsson & Pijpers, 2020) en de diensten toegankelijker zijn (Green et al., 2014). 
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De deelnemers aan de focusgroep rond de overdraagbaarheid plaatsen de band met de buurt 

ook centraal in de aanbevelingen om een minder bereikbaar publiek alsnog te bereiken en om 

de sociale en culturele aanvaarding van de diensten in de hand te werken.  

Uit onderzoek en studies van een van de deelnemers aan de focusgroep blijkt dat senioren tussen 

de vele beschikbare diensten door de bomen het bos niet meer zien. Het feit dat behoeften 

inzake maatschappelijke hulpverlening (hulp en ondersteuning) niet tijdig worden opgemerkt, 

leidt vaak tot ontzegging bij de senioren. De problemen stapelen zich in de loop van hun leven 

op. Wanneer de problemen van senioren inzake hulp en ondersteuning slechts worden 

opgemerkt wanneer die zich beginnen opstapelen, komen de dienstverleners vaak voor een 

ingewikkelde taak te staan. Het organisationele model van buurtzorg moet toelaten senioren die 

hulp en ondersteuning nodig hebben al in een vroeg stadium op te sporen, nog vóór zij medische 

of paramedische hulp nodig hebben.  

Bepaalde respondenten betreuren dat huisartsen niet bij de proefprojecten werden betrokken. 

Het gaat volgens hen immers om actoren die een bevoorrechte plaats innemen als getuigen en 

interveniënten in geval van een achteruitgang van de gezondheidstoestand van de begunstigden. 

Met het oog op outreachactiviteiten, wijzen bepaalde respondenten eveneens op de rol die 

maatschappelijk assistenten zouden kunnen spelen wanneer zij in hun functie de huisvesting 

als rode draad zouden hanteren.  

Een buurtgerichte benadering biedt het voordeel dat de opsporings- en oriëntatieactiviteiten 

dicht bij de burger gevoerd kunnen worden en dat informele actoren (bakker, slager, apotheker, 

wijkbewoners enz.) in die context een heel belangrijke rol kunnen spelen.  

De meeste deelnemers pleiten dus voor een benadering die dichter aanleunt bij de configuratie 

“flexibiliteit vanuit de gemeenschap”, waar we het eerder over hadden. Ze zijn het erover 

eens dat er nood is aan “minder formulieren en administratie, meer persoonlijk contact en 

verbondenheid”. Het is een kwestie van “laagdrempeligheid promoten” binnen organisaties 

voor zorg en maatschappelijke hulpverlening, “outreachactiviteiten opzetten, oftewel naar het 

kwetsbare doelpubliek toetrekken, daar waar zij zich bevinden”. Dit impliceert volgens een van 

de deelnemers dat rekening moet worden gehouden met beperkingen opgelegd door de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de risico’s op een veelvoud aan 

tools als gevolg van de administratieve segmentatie tussen actoren.  

Wat de configuratie van “stelselmatige methodiek vanuit de instellingen” betreft, wijst een 

andere deelnemer op de invloed van de overheid (tegenover een bottom-upbenadering) in het 

kader van de toegang tot de betrokken diensten voor het doelpubliek. De overheid kan namelijk 

bepaalde privileges inroepen ter erkenning en financiering van actoren. Die erkenning en 
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financiering zijn soms vereist om het project de nodige legitimiteit te schenken om een beroep 

te doen op de actoren. Het is volgens hem ook belangrijk om deze overheid te mobiliseren, 

gezien de meer algemene missies gericht op de hele bevolking, door de organisatiewijze van de 

diensten bij te sturen (bijvoorbeeld door sluitingen zoals we die kenden tijdens de coronacrisis 

te vermijden en mogelijke hindernissen inzake de toegankelijkheid weg te werken, zoals het 

maken van onlineafspraken).  

Een van de deelnemers is zelfs van mening dat wanneer alle welzijns- en zorgactoren een 

outreachlogica volgen, geïntegreerde, lokale hulp- en zorgprojecten niet onmisbaar zijn. 

B. Hoe kunnen zorg- en welzijnsactoren in deze modellen geïntegreerd worden? 

De integratie van uiteenlopende actoren die zorg en maatschappelijke hulpverlening bieden, 

bleek voor de proefprojecten die in dit rapport worden voorgesteld een uitdaging. Die uitdaging 

komt ook naar boven in de wetenschappelijke literatuur. Ondanks het belang van de integratie 

van eerstelijnszorg (Meijboom et al., 2004; van Bilsen et al., 2008) en de aandacht voor 

teamwork binnen de gemeenschapszorg, lijkt het moeilijk om tot een multidisciplinaire 

samenwerking te komen tussen professionals (Janssen et al., 2015). 

In de literatuur worden uiteenlopende problemen vermeld, die de uitwerking van geïntegreerde 

(gemeenschapsgebaseerde) zorg vanuit professionele hoek bemoeilijken, zoals de culturele 

verschillen tussen de professionals onderling (Billings, J. & Leichsenring, K., 2005, in Janssen 

et al., 2015; Glendinning, 2003) en “interfaceproblemen tussen professionals en organisaties” 

(Nies, 2006, p. 394). Volgens Nies, “weerspiegelen spanningen tussen professionals en 

organisaties vaak de fragmentatie van de verschillende betrokken systemen. Tezelfdertijd wordt 

die fragmentatie vaak toegeschreven aan professionele identiteiten die over een lange periode 

zijn geëvolueerd. Die ‘kip of ei’-verhouding tussen verschillende structuren en verschillende 

professionele perspectieven is misschien wel een van de grootste obstakels voor de integratie” 

(Nies, 2006). Andere obstakels zijn onder meer “de overheersende organisationele regels en 

procedures in de sector” (Billings, J. & Leichsenring, K., 2005, in Janssen et al., 2015; Elissen 

et al., 2011), “de ontwikkeling van aanbodgerichte systemen” (Nies, 2006), “financiële en 

juridische uitdagingen” (Nies, 2006), “de complexiteit van het systeem” (Nies, 2006), “de 

externe expertise en de beperkte beheercapaciteit” (Ovretveit et al., 2010 ) en “de 

machtsverhoudingen tussen recent geïntegreerde diensten en professionals” (Glendinning, 

2003). Glendinning merkt eveneens op dat een symbolische hiërarchie (bijvoorbeeld tussen 

zorg- en welzijnsactoren) vaak blijft sluimeren op lange termijn. 
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Een recente studie bracht twintig uitdagingen in kaart inzake de “functionele” en “normatieve” 

integratie van projecten met een zogenoemde “Integrated Neighbourhood Approach” (INA) 

(van Dijk et al., 2016). Het gaat onder meer om uitdagingen in verband met individuele 

vaardigheden en die van het team, tegenstrijdige belangen van organisaties, een gebrek aan 

engagement op organisatieniveau en beperkte steunmiddelen (van Dijk et al., 2016). Zo geeft 

de studie aan dat “steunmiddelen moeten inspelen op de problemen waar professionals mee 

geconfronteerd worden en op de behoefte aan innovatie, maar tegelijk de professionele 

autonomie en diversiteit moeten respecteren” (van Dijk et al., 2016). De studie stipt in het 

bijzonder het gebrek aan materiële en immateriële steunmiddelen aan. Die zijn nodig om tot 

gedeelde waarden te komen en om beroepsnormen op elkaar af te stemmen (van Dijk et al., 

2016). Concrete voorbeelden van dergelijke steunmiddelen geeft de studie evenwel niet mee.  

Een ander kader deelt advies omtrent de betrokkenheid van verschillende zorgactoren en sociale 

diensten. Het gaat meer bepaald om het “Nomological Network of Organisational 

Empowerment”, ontwikkeld door Peterson & Zimmerman. Hun model onderscheidt meer 

bepaald drie niveaus die het succes van de organisatie beïnvloeden in het streven naar 

doelstellingen: het intra-, inter- en extraorganisationeel niveau (Peterson & Zimmerman, 2004). 

Voor de drie niveaus werden beleids- en praktische aanbevelingen opgesteld (Janssen et al., 

2015). 

Eerst de aanbevelingen op intraorganisationeel niveau. Gezien de werking binnen de groep 

wordt bepaald door de intraorganisationele betrekkingen, moet voor elke organisatie zorgvuldig 

een vertegenwoordiger worden geselecteerd. Communicatie- en samenwerkingsvaardigheden 

zijn daarbij cruciaal. De auteurs wijzen ook op het belang van vertrouwen tussen de 

professionals, organisaties en beleidsmakers. Vervolgens pleiten ze ervoor dat de 

beleidsmakers niet op voorhand de werkwijze van de samenwerkende professionals vastleggen, 

opdat de samenwerking zou kunnen worden afgestemd op de lokale context en de manier van 

werken van de betrokken professionals.  

Op interorganisationeel niveau wijst de studie vervolgens op het belang van een goede 

verstandhouding tussen de professionals en de organisaties. Een duidelijke afbakening van de 

taken en verantwoordelijkheden kan de samenwerking tussen de actoren en externe contacten 

van de professionals ten goede komen. Om zich ervan te vergewissen dat informatie binnen het 

multidisciplinaire netwerk terdege wordt gedeeld onder de organisaties, moet er aandacht 

uitgaan naar de communicatiestructuren (Janssen et al., 2015). 

Tot slot moeten de actoren op extraorganisationeel niveau focussen op de houding van de 

professionals en organisaties, aangezien zij volgens hen moeten optreden als “verdedigers van 
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de werkwijze van geïntegreerde zorg” (Janssen et al., 2015). De studie raadt de beleidsmakers 

aan rekening te houden met de expertise van de professionals, en om de dialoog met hen en met 

andere stakeholders aan te knopen, om de verwachtingen te stroomlijnen en een context vorm 

te geven waarin alle actoren kunnen bijleren (Janssen et al., 2015). 

Bijgevolg wordt de uitwerking van het beleid volgens Lipsky (1980) in grote mate beïnvloed 

door diegenen die de beleidslijnen uittekenen. Hij geeft aan dat de evaluatie van de concrete 

uitvoering van het beleid in de praktijk zicht biedt op de efficiëntie van de beleidsmaatregelen 

(Lipsky, 1980, in Janssen et al., 2015). Er zijn echter maar weinig empirische bewijzen die die 

theorie ondersteunen (Janssen et al., 2015). 

Hoewel er uiteenlopende raamwerken bestaan om geïntegreerde (gemeenschapsgebaseerde) 

zorgpraktijken te evalueren of uit te rollen, blijkt uit de resultaten van deze literatuurstudie dat 

er nog maar weinig onderzoeken werden gevoerd naar de methodes en tools die hierbij worden 

aangewend. 

De deelnemers aan de focusgroep rond de validering en overdraagbaarheid van de resultaten 

wijzen op de verschillen in – en complementariteit van – vertrouwensbanden binnen de 

zorgsector enerzijds en de sector voor maatschappelijke hulpverlening anderzijds.  

Eén van de onderzoekers die deelnam aan deze focusgroep grijpt terug naar zijn ervaring met 

gelijkaardige projecten in Brussel en Vlaanderen om aan te geven dat projecten voor 

geïntegreerde zorg volgens hem in de praktijk doorgaans een vrij enge definitie van zorg 

hanteren (medische of paramedische zorg). Hulp en ondersteuning – aspecten die eveneens 

bijdragen tot het welzijn van de begunstigden – worden zelden aangekaart. Uit bevragingen 

naar de behoeften van senioren in Vlaanderen (http://www.ouderenbehoefteonderzoeken.be/), 

gevoerd bij meer dan 80.000 senioren, blijkt net als in de proefprojecten dat er een duidelijke 

hiërarchie te onderscheiden valt in de behoeften van 60-plussers: senioren hebben veel vaker 

behoefte aan hulp en ondersteuning dan aan medische of paramedische zorgen. Zo blijken 

senioren in de eerste plaats behoefte te hebben aan hulp bij huishoudelijke taken of 

administratieve kwesties (21%), gevolgd door mobiliteitshulp (20%) en pas daarna gevolgd 

door de behoefte aan medische of paramedische zorg (9% van de oudere bevolking). 5 tot 15% 

van de personen die behoefte hebben aan hulp – al naargelang de wijk waarin ze wonen –, krijgt 

die hulp evenwel niet.  

Het paradigma waarin deze personen worden ondergebracht, is volgens deze onderzoeker een 

ander bepalend aspect van geïntegreerde zorg. Projecten als “Protocol 3” en “Chronische zorg” 

steunen telkens op een biomedisch interventiemodel waarin de patiënt eerder ondergeschikt is 

aan de pathologie en waarin de zorgverlener als specialist optreedt.  



 

 

 

 

164 

Dat is volgens de onderzoeker een van de redenen waarom verscheidene pogingen tot de 

integratie van een buurtgerichte benadering in een biomedisch zorgmodel onsuccesvol bleken. 

De buurtgerichte benadering staat lijnrecht tegenover het biomedische interventieparadigma en 

vereist een ander organisatiemodel. De uitdaging bestaat er dus in om de twee modellen op 

wijkniveau met elkaar te combineren en te waken over de continuïteit van de hulp, 

ondersteuning en zorg. 

C. De oriëntatie-/doorverwijsfunctie en de begeleidingsfunctie 

Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk rond de analyse van de drie proefprojecten, plaatst het 

onderscheid of de mogelijke overlap tussen de oriëntatie-/doorverwijsfunctie en de 

begeleidingsfunctie bij coördinatoren en projectverantwoordelijken ons voor een reeks 

uitdagingen (het risico op concurrentie tussen de partners, als noodoplossing bij overbevraging 

van de diensten, de ‘belichaming’ van de hulp enz.). Deze uitdagingen kwamen niet in de 

beschikbare literatuur aan bod. De deelnemers aan onze focusgroep deelden wel hun 

standpunten en ervaringen ter zake. 

Volgens onze respondenten steunt de continuïteit van de begeleiding van senioren niet op één 

enkele persoon die tegelijk de oriëntatie-/doorverwijsfunctie en de begeleidingsfunctie 

opneemt, maar veeleer op een plaats van vertrouwen, de locatie waar de eerder vernoemde 

outreachactiviteiten plaatsvonden. Zij pleiten er dan ook voor dat de diensten en verenigingen 

hun medewerkers uitsturen naar die locaties (zoals in de eerste configuratie van ICAMO 2), en 

niet dat de twee functies aan één enkele persoon worden toevertrouwd: “De mensen willen een 

oplossing voor hun behoefte. Wie die oplossing biedt, doet er weinig toe.”  

Als argument tegen die ‘belichaming van de begeleidingsfunctie’ wijzen ze op het risico dat 

‘het niet goed botert’ tussen de mogelijke begunstigde en de dienstverlener, en dat de dienst 

bijgevolg niet doeltreffend is. Ze wijzen daarnaast op de moeizame invulling van de functie van 

projectverantwoordelijke (in dit geval omwille van de financiering als proefproject), waardoor 

volgens de respondenten de continuïteit van de opvolging niet aan één persoon kan worden 

toevertrouwd. Volgens onze respondenten kan de vertrouwensband ook groeien en 

overgedragen worden van de ene interveniënt op de andere, op voorwaarde dat die interveniënt 

‘erkend’ wordt. Denk bijvoorbeeld aan een huisarts die de zorg voor zijn patiënten na twee of 

drie gezamenlijke consultaties toevertrouwt aan zijn stagiaire.  

Ze wijzen daarentegen wel op het risico dat daarbij een nieuwe dienst gestalte krijgt: “Creëer 

zeker niets nieuws”; “Dat baart ons zorgen, want het doel is precies om mensen in contact te 
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brengen met andere [diensten]. Het risico bestaat dat je dan zelf als een nieuwe dienst wordt 

gezien [om de beperkte beschikbaarheid van de bestaande diensten te verhelpen] en niet de 

oriëntatie-/doorverwijsfunctie vervult.” In de plaats van een nieuw soort terreininterveniënt in 

het leven te roepen voor de deelname aan een stuurgroep met andere actoren (configuratie 2), 

pleiten ze voor een coördinatiefunctie, om te waken over een coherente manier van werken, 

waarin elk dienst eigen outreachactiviteiten opzet en de interacties een concrete invulling geeft 

(configuratie van actiegemeenschap). 

Ze hebben het ook over een uitdaging inzake de optimalisering van de toegekende middelen: 

“De tijd is beperkt: we moeten in eerste instantie de personen helpen die niet aankloppen bij 

een medisch centrum, hen de nodige ondersteuning bieden als er niet echt in hun behoefte wordt 

voorzien.”  

Deze opmerkingen stroken eveneens met de ervaring van de onderzoeker in de focusgroep. 

Volgens hem worden in verschillende gemeenschapsgebaseerde zorgprojecten (bijvoorbeeld in 

Knokke-Heist en Antwerpen) tal van discussies gevoerd omtrent de rol en functie van de lokale 

“coördinator”. In beide gevallen werd die taak toevertrouwd aan personen die een opleiding 

maatschappelijk werk volgden. In beide projecten wilden de “coördinatoren” aanvankelijk een 

stelselmatige outreach voeren, het probleem duidelijk stellen en – indien mogelijk – zelf de 

interventie doen. Al snel bleek dit volgens de onderzoeker onmogelijk en moest de 

ontwikkeling van het outreachnet losgekoppeld worden van het interventienet. Het waren ook 

de hulp- en zorgverleners zelf die de problemen duidelijk omlijnden. De lokale “coördinatie” 

legde zich uiteindelijk toe op de ontwikkeling van een informeel netwerk ter ondersteuning van 

de outreachactiviteiten en op de versteviging van een platform voor samenwerking tussen hulp- 

en zorgverleners in de wijk. Dit systeem biedt volgens de onderzoekers het voordeel dat de 

“ambassadeurs” (buurtbewoners, lokale bakkers en slagers, de lokale politie, apothekers enz.) 

bijdroegen tot de opsporing van een groot aantal hulp- en zorgbehoevende senioren, die in 

andere omstandigheden niet bij sociale diensten aanklopten. Dit betekent dat de lokale 

“coördinator” de reeds beschikbare diensten nooit heeft vervangen. In tegenstelling tot die 

andere houding – meer bepaald begunstigden opsporen, problemen duidelijk stellen en zelf 

overgaan tot begeleiding – leidde deze aanpak niet tot een gevoel van concurrentie met de 

bestaande diensten. Terwijl de voorgaande rol – die van oriëntatie-/doorverwijzing én 

begeleiding – heel snel heeft geleid tot een te grote werklast, is dit hier niet langer het geval en 

kreeg de lokale coördinatrice de kans om hetzelfde proces in twee andere wijken van de 

gemeente uit te rollen. 
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D. Welke manier van betrokkenheid is gepast voor lokale besturen? 

Het vierde thema dat in de andere stappen van de evaluatie naar boven kwam, is de 

betrokkenheid van lokale besturen, zoals de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

(OCMW’s) en de gemeenten, bij de projecten voor geïntegreerde hulp en zorg. Hoewel de 

beleidsmakers in de literatuur omschreven worden als stakeholders in de ontwikkeling van 

Integrated Community Care (ICC) (Ehrenberg et al., 2021), werd hun betrokkenheid in de 

projecten enerzijds als een bron van middelen ervaren, maar anderzijds ook als een bron van 

spanningen als gevolg van het besluitvormingsproces dat veel stroever loopt dan in het 

maatschappelijk middenveld. De vraag rees of er modellen voor geïntegreerde zorg bestaan 

waarin de lokale besturen een duidelijke positie hadden in de reglementering van de hulp en 

zorg. 

Het “bestuur door overheidsdiensten per wijk” is een van de modellen die in de literatuur aan 

bod komen. Dit model kan gedefinieerd worden als “de collectieve besluitvorming en/of de 

levering van openbare diensten op infralokaal niveau” (Lowndes & Sullivan, 2008). Het bestuur 

per wijk is populair bij beleidsmakers omdat het de toegang tot en prestaties van openbare 

diensten verbetert (Bailey et Pill, 2011) en een manier zou zijn om problemen in meer kansarme 

zones te verhelpen (Bailey & Pill, 2011; Lowndes & Sullivan, 2008). Onderzoek geeft aan dat 

dit type bestuur de lokale overheden toelaat samen te werken met eerstelijnswerkers, om de 

dienstverlening af te stemmen op de behoeften van de bewoners. Zo kon het gebruik van de 

diensten en hun pertinentie worden opgetrokken (Bartels, 2017; Durose, 2009). Hoewel dit 

model populair is en almaar meer ingang vindt, heerst er echter onenigheid bij onderzoekers 

over de efficiëntie van dit type bestuur in de aanpak van ongelijkheden voor minderheden 

(MacLeavy, 2008). 

Zoals eerder al vermeld, kan de lokale context van de bewoners een bepalende factor zijn in de 

ongelijke toegang tot gezondheidszorg (Lega, 2007; Verté, 2017). We kunnen evenwel niet 

veronderstellen dat de nabijheid van een bepaalde zorg- of welzijnsdienst deze dienst ook 

toegankelijker maakt (Cummins et al., 2007; Janssen et al., 2015). Het bestuur op wijkniveau 

kan inzetten op een relationele benadering van de locatie, waarin de focus ligt op de banden 

tussen de zorg en de plaats in de beleidslijnen (Andrews et al., 2012). Cummins et al. (2007) en 

waarin de diensten aantonen dat de sociale afstand en verschillende opvattingen en culturele 

waarden overwonnen kunnen worden via “bridges” (bruggen). Dit komt de toegang tot 

gezondheidszorg ten goede (Cummins et al., 2007). 
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Op relationeel vlak kunnen zo lokale inzichten toegelicht worden bij de lokale politiek 

verantwoordelijken en bij de beheerders van de diensten. Het is een kwestie van grenzen 

overkomen door in zee te gaan met personen uit verschillende subsystemen (van Hulst et al., 

2012). Daarbij is het belangrijk om over kennis te beschikken over beide zijden van die 

‘grenzen’ (van Hulst et al., 2012). Van Hulst (2012) stelde vast dat eerstelijnswerkers daartoe 

tegelijk “goed geïnformeerd moesten zijn én geloofwaardig moesten overkomen bij mensen 

aan beide zijden van die grenzen. Zij moeten zich bewust zijn van – formele en informele – 

normen van beide systemen, evenals van organisationele processen en beleidslijnen” (van Hulst 

et al., 2012). 

In voorgaande studies werd het slaan van die bruggen mogelijk gemaakt door de inspanningen 

van “voorbeeldinterveniënten”, gebruikmakend van courante werkmethodes (van Hulst et al., 

2012). Het aanwenden van contextuele en lokale kennis om op een innovatieve manier te werk 

te gaan, stootte echter vaak op verzet bij lokale autoriteiten en beheerders, zoals blijkt uit het 

voorbeeld van een wijk in Amsterdam (Bartels, 2017). Bartels (2017) legde uit hoe de 

beheerders en lokale besturen zich vaak focussen op kwantitatieve resultaten, zoals het aantal 

deelnemers aan een evenement of initiatief. Bijgevolg hadden ze geen oog voor de relationele 

inspanningen die vereist waren om de kansarme bewoners te mobiliseren (Bartels, 2017). Een 

ander element om in het achterhoofd te houden, is de tijd die nodig is om een wijk en de 

bewoners ervan te leren kennen, en om de geïntegreerde zorgen uit te werken. Het onderzoek 

geeft immers aan dat de relationele inspanningen tijdrovend zijn (van Dijk et al., 2016). 

Carlsson & Pijpers (2020) bevestigen dat er besparingsmaatregelen worden opgelegd in 

praktijken van bestuur per wijk. Eerstelijnswerkers dreigen over te weinig tijd te beschikken 

voor relationele inspanningen, hoewel die bepalend zijn voor het succes van een ‘bestuur per 

wijk’-benadering. 

De elementen die bij onze focusgroep naar boven kwamen, gaan duidelijk dezelfde richting uit. 

Onze respondenten bevestigen dat, wanneer de gemeente de leiding wil maar niet krijgt, het 

risico bestaat dat een groot deel van de gemeentediensten afhaken.  

Om dit te vermijden moet al in een heel vroeg stadium worden onderhandeld over de opname 

van de lokale besturen in de samenwerking en moet samen met hen naar oplossingen worden 

gezocht, nu de ontwikkeling van welzijns- en zorgcoördinaties een zeker “momentum” heeft 

gewonnen in Brussel. Door het project af te stemmen op de huidige uitdagingen voor lokale 

besturen binnen één actiegemeenschap, met het oog op gezamenlijke verwezenlijkingen, is het 

volgens de deelnemers mogelijk om van gemeenten en lokale besturen heuse partners te maken, 

op gelijke voet met andere partners, en om het innovatievermogen van het maatschappelijk 
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middenveld – dat minder wordt afgeremd door institutionele processen – beter te benutten. Ze 

pleiten ervoor de terreinmedewerkers bij die uitwerking te betrekken. Zij “staan er middenin” 

en “zetten de hiërarchie in gang”. Er moet in dat verband wel rekening gehouden worden met 

eventuele spanningen tussen het OCMW en de Brusselse gemeenten, die mogelijk een rem 

kunnen zetten op de activiteiten.  

Een van de deelnemers wijst dan weer op de voordelen van configuraties van het type 

“segmentering vanuit de instellingen”, en argumenteert dat “er in mijn gemeente een andere 

logica wordt gevolgd, en dat men niet inziet waarom er naar andere netwerken zou worden 

uitgebreid”. De context is dus bepalend voor de keuze voor de ene dan wel de andere 

configuratie. 

E. Welke elementen helpen om het gepaste activiteitengebied af te bakenen? 

Hoewel buurtbenaderingen, zoals het relationele werk, zich beperken tot een geografisch en 

administratief duidelijk afgebakende wijk, is het van belang om ook oog te hebben voor de 

invloed van de bestuurlijke context op verschillende niveaus en met verschillende actoren in de 

wijk (Durose & Lowndes, 2010), meer bepaald de “wijzigingen in het beleid en de middelen 

waarvan men afhankelijk is” (Curose & Lowndes, 2010) op andere niveaus (Durose & 

Lowndes, 2010). 

Volgens de deelnemers aan onze focusgroep, is het voor de afbakening van een geschikt 

activiteitengebied belangrijk om een onderscheid te maken tussen de opdracht om het netwerk 

te versterken enerzijds en de opdracht om kwetsbare personen te bereiken anderzijds. De eerste 

opdracht moet volgens hen worden aangepakt op een hoger territoriaal niveau (de gemeente), 

terwijl de tweede opdracht op wijkniveau moet worden aangepakt. Hier is de decentralisering 

immers van belang (heel wat diensten zijn niet aanwezig in bepaalde wijken: ziekenhuis, 

geestelijke gezondheidszorg enz.). 

Ook de schaalwijziging is van groot belang. Volgens de onderzoeker die deelneemt aan de 

focusgroep vereist een gemeenschapsgerichte zorg een aantal elementen met het oog op de 

lancering van een project. Het is niet mogelijk om één bepaald project te kopiëren en op een 

andere wijk te plakken. Uiteraard zullen bepaalde stappen in het proces overal gezet moeten 

worden en kunnen deze wel degelijk worden overgenomen. Zo is het aangewezen een 

wijkdiagnose op te stellen waarin een profiel wordt geschetst en de bestaande formele en 

informele actoren worden opgelijst, net als de pertinente netwerken en samenwerkingen, en 

waarin de risicoprofielen van wijkbewoners worden bepaald (kwetsbare personen, sociaal en 
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economisch kansarme personen, hun diversiteit, hun mantelzorgers enz.). Het uiteindelijke 

resultaat van die verschillende stappen is evenwel verschillend. De overdracht van een project 

van de ene wijk naar de andere is dus niet bijster efficiënt. Op basis van alle verschillende 

elementen moeten de platformen en initiatieven voor samenwerking – zowel in functie van de 

outreachactiviteiten als van het aanbod – aanknopingspunten zien te vinden met wat reeds 

aanwezig is in de wijk. De processen die nodig zijn voor de opstart en het behoud van de 

organisationele modellen zijn vrij breed toepasbaar, maar de concrete uitwerking is zodanig 

afhankelijk van de context dat de processen voor elk gebied correct moeten worden 

geïmplementeerd. In de ontwikkeling van dergelijke buurtgerichte zorgprojecten en de bepaling 

van hun omvang, is het volgens de onderzoeker belangrijk om op de hoogte te zijn van die 

processen en specifieke kennis te vergaren voor elk onderdeel ervan. 
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VI. CONCLUSIE 

In 2017 lanceerde de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een projectoproep voor 

het opzetten van proefprojecten met als doel inzichten te vergaren rond een geïntegreerd en 

buurtgericht zorg- en hulpmodel dat senioren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet 

helpen langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Op basis van een evaluatie en stelselmatige 

vergelijking van de drie proefprojecten konden we een ‘programmatheorie’ opstellen en twee 

configuraties voorstellen: de ene gericht op een spreiding binnen de gemeenschap, de andere 

gericht op een institutioneel model voor geïntegreerde hulp en zorg. De manier waarop lokale 

besturen (gemeenten en OCMW’s) betrokken zijn bij de projecten, de specifieke eigenschappen 

van het doelpubliek (mate van diversiteit en isolement) en de omvang van het activiteitengebied 

hebben in grote mate bijgedragen tot de keuze voor een bepaalde configuratie bij de projecten 

(zie IV.D. Bij wijze van conclusie: het gemeenschapsgebaseerde versus het 

geïnstitutionaliseerde geïntegreerde hulp- en zorgmodel). De gekozen configuraties hebben ook 

tot uiteenlopende resultaten geleid: een betere spreiding over de diverse categorieën van actoren 

(welzijn en zorg, formeel en informeel) in de eerste configuratie, tegenover een grotere 

betrokkenheid van institutionele partners in de tweede; een grotere rol voor de oriëntatie-

/doorverwijsfunctie op een centrale locatie waar verschillende interveniënten 

vertegenwoordigd worden in de eerste configuratie, tegenover de ‘belichaming’ van de 

begeleidingsfunctie door een persoon in de tweede configuratie. 

Vervolgens doken we in de beschikbare literatuur ter zake en raadpleegden we een focusgroep 

die zich boog over enkele grote uitdagingen en kwesties inzake de overdraagbaarheid van die 

configuraties (hoofdstuk V):  

A. Hoe kan de sociale en culturele aanvaarding van de verschillende infopunten 

bevorderd worden en kan het minst bereikbare publiek alsnog bereikt worden? 

B. Hoe kunnen zorg- en welzijnsactoren in deze modellen geïntegreerd worden? 

C. Welke benadering van de oriëntatie-/doorverwijsfunctie en de begeleidingsfunctie 

is aangewezen? 

D. Welke manier van betrokkenheid is gepast voor lokale besturen? 

E. Welke elementen helpen om het gepaste activiteitengebied af te bakenen? 

De centrale vragen die naar boven kwamen in de evaluatie van de proefprojecten met het oog 

op een overdraagbaarheid naar het hele Brusselse grondgebied, brengen ons bij de aandacht 

voor het relationele aspect, dat een centrale rol speelt in de benadering. Als onmisbare sleutel 
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tot het succes van een buurtgerichte aanpak steunt het relationele aspect op drie niveaus: het 

interindividuele niveau in het kader van outreachactiviteiten, om het doelpubliek te bereiken; 

het organisationele niveau, uitgaande van een model dat hulp- en zorgactoren met elkaar in 

contact brengt en opneemt in het project; en het lokale bestuursniveau, in het kader van de 

sensibilisering en betrokkenheid van overheden. De inspanningen met het oog op dit relationele 

aspect worden geleverd door één of meerdere functies, op lange termijn en in een streven naar 

continuïteit. Volgens onze overdraagbaarheidsanalyse is een stabiele context vereist om tot een 

grondig inzicht in het activiteitengebied te komen en de nodige professionele expertise op te 

bouwen. Om de problemen in verband met het personeelsverloop onder professionals te 

verhelpen en om de oriëntatie/doorverwijzing van senioren naar de interveniënten te 

bevorderen, pleiten de deelnemers aan onze focusgroep ook voor de verankering van de 

oriëntatieactiviteiten en de begeleiding op een plek zoals beschreven in de eerste configuratie. 

Zij zijn minder voorstander van de logica van de ‘belichaming’ van die functie door een 

specifieke persoon.  

Wat de integratie van de welzijns- en zorgsectoren op lokaal niveau betreft, onderscheiden we 

drie krijtlijnen die het optimale gestalte van het model afbakenen, meer bepaald in verband met 

het activiteitengebied, in verband met de afzonderlijke oriëntatie-/doorverwijsfunctie en 

begeleidingsfunctie, en in verband met het stroomlijnen van sectoren en behoeften. Wat het 

activiteitengebied betreft, is een contact tussen senioren en diensten op wijkniveau volgens onze 

respondenten optimaal, tegenover het versterken van netwerken op een hoger niveau (met name 

op gemeentelijk niveau). Wat de oriëntatie-/doorverwijsfunctie en de begeleidingsfunctie 

betreft, kan bij de integratie van zorg- en welzijnsactoren alleen concurrentie en overlap worden 

vermeden wanneer de complementariteit van de interveniënten wordt erkend, en wanneer de 

oriëntatie- en begeleidingsfunctie los staan van elkaar. Wat het afstemmen van sectoren op de 

behoeften betreft, dringt zich – in het licht van de aanzienlijke behoefte aan hulp bij algemene 

dagelijkse levensverrichtingen en aan maatschappelijke hulpverlening bij senioren – een 

geïntegreerd model op dat niet uitsluitend op medische zorg is gericht. Het is volgens de 

geraadpleegde actoren veeleer aangewezen om dit geïntegreerde model te laten steunen op 

maatschappelijke hulpverlening en tegelijk samen te werken met de eerstelijnszorgactoren, die 

het best geplaatst zijn om een verslechtering van de situatie van de begunstigden in een vroeg 

stadium op te merken. 

Hoewel er nog heel veel te zeggen valt over de uitdagingen die zich opwerpen bij een concrete 

uitwerking van een geïntegreerd zorg- en hulpmodel op lokaal niveau, hopen we met de 

verschillende onderdelen van dit rapport de lezer enig inzicht te hebben geboden in de lokale 



 

 

 

 

172 

dynamieken en uitdagingen waar men rekening mee kan houden bij het vormen van een 

gewestelijk welzijns- en zorgaanbod. 
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Bijlage 1 - Interviewleidraad voor de coördinatieteams 

 

Individuele gesprekken met de coördinatoren van de proefprojecten: Interviewleidraad 

 

Bedankt dat we mochten langskomen. 

Wij zijn een team van onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles (ULB), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Observatorium voor 

Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad. We kregen de opdracht om het proefproject *Naam van het proefproject* te evalueren. Het doel 

van dit gesprek is tweeledig. We willen enerzijds uw standpunt kennen over de verschillende concrete aspecten van het proefproject, en anderzijds 

meer inzicht verwerven in een aantal aspecten die aan bod komen in de verslagen van het project en de communicatietools. Het gesprek zou 2.00 

tot 2.30 u. duren. 

Zou u ermee instemmen dat dit gesprek opgenomen wordt, om de verwerking van de gegevens te vergemakkelijken? 

Vóór we eraan beginnen, willen we eerst vragen of u zelf nog vragen hebt? 

 

Actoren 1) Kan iedereen zijn of haar voornaamste taak binnen het coördinatieteam toelichten?  

a) Hoe werden de rollen binnen het team verdeeld? 

b) Hoe zijn de functies en/of taken geëvolueerd in de loop van het project? Welke elementen lagen aan de basis van die evolutie? 

c) Welke faciliterende elementen droegen in hoofdzaak bij tot de uitvoering van uw coördinatietaken? Wat waren de 

voornaamste obstakels? 

d) Wat zijn volgens u essentiële vaardigheden voor uw functie als *naam van de functie*?  

e) In welke zin heeft het feit dat *Naam van het project* gecoördineerd werd door *Naam van de coördinerende organisatie* 

het project beïnvloed? Hebben nog andere eigenschappen van de coördinerende organisatie volgens u een impact gehad op 

het project? Hoe precies? 



 

 

 

 

179 

2) Welke rollen hebben de partners in uw project gespeeld? En de andere actoren? 

a) Welke actoren konden volgens u nog bij het project betrokken worden, maar werden er niet in opgenomen? Zijn er actoren 

die het project hebben verlaten? Om welke reden deden ze dat volgens u? 

b) Hoe verliep de samenwerking met de betrokken actoren concreet?  

i. Hoe werden de vergaderingen opgezet (werkgroepen, plenaire vergaderingen, stuurgroep versus begeleidingscomité 

enz.)?  

ii. Hoe werden de beslissingen genomen? 

iii. Welke tools voor communicatie tussen de partners werden er aangewend? 

c) Welke elementen kwamen volgens u als coördinator de samenwerking tussen de partners ten goede? 

Welke elementen hebben volgens u als coördinator daarentegen de samenwerking tussen de partners gehinderd?  

Interventies 3) Een van de aspecten waarop de proefprojecten focusten, was een multidisciplinaire en globale benadering.  

a) Kunt u aangeven welke keuzes u maakte met het oog op die multidisciplinaire en globale benadering? Op welke prioriteiten 

legde u de focus? Welke rol hebben de vrijwilligers in uw project precies gespeeld? 

b) Welke hefbomen kon u aanwenden? 

c) Welke obstakels wierpen zich op? 

d) Wat bleken uiteindelijk de sterke en zwakke punten van het geïmplementeerde project? 

e) Op basis van welke elementen zou u durven stellen dat een interventie is geslaagd? 

4) Een ander aspect waar de proefprojecten op focusten, was een grotere zichtbaarheid van de diensten bij senioren zelf en tussen de 

diensten onderling; 

a) Kunt u aangeven welke keuzes u maakte om die zichtbaarheid te vergroten? Op welke prioriteiten legde u de focus?  

i. Het lastenboek van de proefprojecten liet de keuze voor contact- of onthaalpunten voor senioren vrij. (i) Kunt u 

toelichten hoe u tot een keuze kwam? (ii) Werd er voor een fysieke locatie gekozen? Zo niet, welke optie werd er 

gekozen? 
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ii. Hoe ging u te werk om het overzicht of register van actoren samen te stellen? 

iii. Hoe bood u de uitdagingen omtrent de Algemene Verordening Gegevensverwerking het hoofd in de communicatie 

naar het publiek toe? 

b) Welke hefbomen kon u aanwenden? 

c) Welke obstakels wierpen zich op? 

d) Wat bleken uiteindelijk de sterke en zwakke punten van het geïmplementeerde project? 

5) De proefprojecten focusten ook op de creatie van een gunstige leefomgeving voor de senioren. 

a) Kunt u aangeven welke keuzes u maakte om die gunstige leefomgeving in de hand te werken? Op welke prioriteiten legde u 

de focus?  

b) Welke hefbomen kon u aanwenden? 

c) Welke obstakels wierpen zich op? 

d) Wat bleken uiteindelijk de sterke en zwakke punten van het geïmplementeerde project? 

Context 6) Wat waren de specifieke eigenschappen van de projectwijk en hoe hebben die eigenschappen het project beïnvloed, wat het publiek 

betreft? Wat de professionals en organisaties betreft? 

7) Hoe verhield het project zich tot andere initiatieven in de wijk? 

8) Welke impact had de coronacrisis op het project? 

Outputs 9) Is uw visie op het langer thuis laten wonen van senioren geëvolueerd sinds uw deelname aan dit project? Zo ja, hoe? 

10) Denkt u dat dit experimentele proefproject na 3,5 jaar zijn doelstellingen heeft bereikt? In welke mate is dat het geval? Wat is er voor 

verbetering vatbaar? 

11) Welke tips zou u meegeven voor een gelijkaardig project dat wordt opgestart in een andere wijk (of een andere gemeente) in Brussel? 

12) Zou u nog iets willen toevoegen dat niet tijdens dit gesprek aan bod kwam? 

 

Bedankt voor uw medewerking. 



 

 

 

 

181 

Bijlage 2 - Lime Survey-vragenlijst voor de 1e fase van de Delphi-studie 

 

Hallo, 

 

Wij nemen contact met u op als partner of interveniënt in het project *Naam van het project*. 

Op basis van uw standpunten willen we inzicht verwerven in de begeleiding van senioren bij 

hen thuis en lessen trekken uit de factoren die hebben bijgedragen tot het succes van het project 

of die de ontwikkeling ervan in de weg stonden. Uw mening kan ons op weg helpen naar 

voorstellen omtrent de toekomst van dit soort projecten en pistes blootleggen voor de 

uitwerking van nieuwe initiatieven in andere Brusselse wijken. 

We willen u bij voorbaat bedankten voor uw persoonlijke antwoorden. De gegevens worden 

volstrekt anoniem verwerkt. De vragenlijst omvat 20 vragen. Het invullen ervan neemt 

ongeveer 30 minuten in beslag. Alvast van harte bedankt om deze vragenlijst vóór 24/12/’21 in 

te vullen. 

Deze vragenlijst kadert binnen de eerste evaluatiefase van ons onderzoek. In januari ontvangt 

u een samenvatting van de antwoorden en krijgt u de kans om die samenvatting te valideren of 

nader toe te lichten. 

We willen u alvast oprecht bedanken voor de tijd die u aan het invullen van deze vragenlijst 

spendeert. 

 

I. Enkele basisinlichtingen om te beginnen... 

 

o Hoe zou u uw rol in het project omschrijven? [Gelieve slechts één van de volgende 

suggesties te selecteren.] 

- Lid van de stuurgroep 

- Professionele terreinmedewerker 

- Vrijwillige medewerker 

- Beleidsverantwoordelijke 

- Personeelslid van de gemeente 

- Informele interveniënt uit de wijk (bewoner, handelaar, vertegenwoordiger van de 

gemeenschap enz.) 

- Andere: 

o In welke sector bent u actief? *[Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 



 

 

 

 

182 

o Welke positie/functie bekleedt u? [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

o Voor welk beroep bent u opgeleid? [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

 

II. Uw rol in het project 

 

o Om welke redenen besloot u om uw schouders te zetten onder initiatieven voor senioren? 

*Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.* 

o Welke rol heeft *Naam van het project* gespeeld in die betrokkenheid bij senioren? 

[Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

o Wat uw rol in de uitwerking van *Naam van het project betreft*, 

- op welke manier hebt u bijgedragen aan *Naam van het project*? *[Gelieve uw antwoord 

hier toe te lichten.] 

- wat waren de voornaamste elementen die uw bijdrage tot het project ten goede kwamen? 

[Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

- wat waren de voornaamste elementen die daarentegen uw bijdrage hebben afgeremd? 

[Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

- bent u van mening dat u nog op een andere manier had kunnen bijdragen? Zo ja, hoe? Wat 

is er, met het oog op uw betrokkenheid, voor verbetering vatbaar? [Gelieve uw antwoord 

hier toe te lichten.] 

o Wat de organisatie waartoe u behoort betreft, welke stappen werden er intern ondernomen 

om *Naam van het project* in de gebruikelijke werking van het personeel en/of de 

organisatie van het werk te integreren? Wie was daarbij betrokken? En waarom? [Gelieve 

uw antwoord hier toe te lichten.] 

 

III. Het verloop van de samenwerking binnen het project 

 

o Hoe verliep de samenwerking met de projectcoördinatrice? [Gelieve uw antwoord hier toe 

te lichten.] 

Mogelijke denkpistes: de autonomie van de coördinatoren, de procedures ter bekrachtiging van 

de activiteiten, de ruimte voor innovatie enz.  

o Hoe verliep de samenwerking met de andere actoren binnen *Naam van het project* (hulp- 

en zorgprofessionals, vrijwilligers, referenten, informele actoren)? [Gelieve uw antwoord 

hier toe te lichten.] 



 

 

 

 

183 

Mogelijke denkpistes: het verloop van de vergaderingen, de communicatietools, het niveau / de 

intensiteit / de aard van de interacties met de coördinatoren, de manier waarop beslissingen 

werden genomen, de aandacht voor uiteenlopende meningen, de registratie van senioren enz. 

o Zou het volgens u nuttig zijn geweest om nog andere informele actoren bij *Naam van het 

project* te betrekken? Zo ja, welke actoren? [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

o Zou het volgens u nuttig zijn geweest om nog andere formele actoren bij *Naam van het 

project* te betrekken? Zo ja, welke actoren? [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

 

IV. De begeleiding van senioren in het kader van het project 

 

Een van de doelstellingen van het project was een multidisciplinaire en globale outreach naar 

senioren thuis toe. 

 

o Wat vindt u van de gekozen outreachstrategie? [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

o Hoe is de begeleiding volgens u – voor zover u weet – verlopen? Is de begeleiding volgens 

u geslaagd? Licht uw antwoord toe. [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

o Indien u betrokken was bij de begeleiding van een oudere persoon, hoe ging u dan om met 

de aspecten die niet binnen uw werkveld lagen? [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

o Hoe zou de begeleiding volgens u nog verbeterd kunnen worden? [Gelieve uw antwoord 

hier toe te lichten.] 

o Hebben de initiatieven in het kader van *Naam van het project* er volgens u toe bijgedragen 

dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen? [Geef voor elk initiatief aan in welke mate 

u het eens bent en licht telkens beknopt uw antwoord toe.] 

Ik ken dit initiatief niet / Helemaal niet mee eens / Niet echt mee eens / Enigszins mee eens / 

Helemaal mee eens / Geen mening 

 

V. Gunstige omgeving 

 

Een van de beoogde aspecten in de projecten was de creatie van een gunstige leefomgeving 

voor de senioren. Welke acties werden er in het kader van het project opgezet om zo’n gunstige 

leefomgeving in de hand te werken?  

[Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

 

VI. Tot slot 
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Met het oog op een eventuele veralgemening van een gelijkaardig project naar het hele 

Brusselse Gewest: 

 

o Wat zijn volgens u de voornaamste troeven van *Naam van het project*? [Gelieve uw 

antwoord hier toe te lichten.] 

o Wat zijn volgens u de grootste zwakke punten van *Naam van het project*? [Gelieve uw 

antwoord hier toe te lichten.] 

o Spelen er volgens u nog andere aspecten in dit project, die nog niet aan bod kwamen in de 

voorgaande vragen, met het oog op een veralgemening van de proefprojecten naar het hele 

Brusselse Gewest? [Gelieve uw antwoord hier toe te lichten.] 

 

[Verstuur de vragenlijst] 

 

We willen u oprecht bedanken voor de tijd die u uittrok voor het invullen van deze vragenlijst. 

Uw antwoorden zullen bijdragen tot de evaluatie van de begeleiding van senioren thuis en 

zullen ons helpen om voorstellen uit te werken voor gelijkaardige projecten in de toekomst. We 

nemen in januari opnieuw contact met u op voor een overzicht van de ontvangen antwoorden 

en om u de kans te bieden dit overzicht aan te vullen. 

 

Van harte bedankt! 

 

Het onderzoeksteam:  

Ruth-Janet Koumba (Ecole de santé publique, ULB) 

Gaëlle Amerijckx (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel) 

Emily Verté (Huisartsgeneeskunde) 

Dominique Verté (Belgian Ageing Studies, VUB) 

Céline Mahieu (Ecole de santé publique, ULB) 
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Bijlage 3 - Interviewleidraad voor de begunstigden van de projecten 

 

Interviewleidraad voor senioren - *Naam van het project* 

 

Bedankt dat u ermee instemde om mijn vragen te beantwoorden. 

*Naam van het project* is momenteel een van de drie proefprojecten die gefinancierd worden 

door het Brussels Gewest. Dit gesprek moet ons onderzoeksteam meer inzicht bieden in hoe 

deze projecten bijdragen tot de begeleiding van senioren die thuis wonen in de Brusselse wijken 

waar de projecten worden uitgerold. We zouden willen achterhalen welke factoren het goede 

verloop van die begeleiding ondersteunen en welke factoren die begeleiding bemoeilijken. 

 

Het gesprek zal ongeveer 40 minuten duren. We willen aan de hand van deze vragen peilen 

naar uw ervaring met het project *Naam van het project*. 

 

U kunt de vragen volledig anoniem beantwoorden, en al wat u ons tijdens dit gesprek vertelt, 

wordt volledig anoniem verwerkt. U kunt volledig vrij uw standpunten en ervaringen met ons 

delen. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. En indien u een bepaalde vraag liever niet 

beantwoordt, als u even wenst te pauzeren of als u het gesprek op een gegeven moment wilt 

stopzetten, dan is dat geen enkel probleem. U hoeft het maar te zeggen. 

 

Om ons gesprek vlot te laten verlopen, zou ik het willen opnemen. Alleen het onderzoeksteam 

zal de opname kunnen beluisteren. Is dat oké voor u? 

 

Eerst enkele vragen om u iets beter te leren kennen: 

o Hoe oud bent u? 

o Wat is het hoogste diploma dat u hebt behaald? 

o Wat is uw huidige gezinssituatie? Woont u samen met andere personen? 

o Zijn er personen in uw omgeving die u kunnen helpen in het dagelijkse leven? Bijvoorbeeld 

voor verplaatsingen, om boodschappen voor u te doen of om u te helpen met administratieve 

zaken? Nagaan of de persoon die hulp nauwkeuriger kan toelichten: zich wassen, zich 

aankleden, eten bereiden. 

o Is uw woning volgens u voldoende aangepast voor uw dagelijkse leven? Bijvoorbeeld om 

zich in de woning te verplaatsen, of wat de badkamer, het toilet of het bed betreft. 
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o Bent u eigenaar van de woning of huurt u deze woning? Indien u deze woning huurt, gaat 

het om een sociale huurwoning? 

o Hoelang woont u al in de *Naam van de projectwijk*? 

1) Wanneer hoorde u voor het eerst over het project *Naam van het project*?  

Voor eventuele verduidelijking: Bij welke gelegenheid hoorde u voor het eerst over het project? / 

Welke persoon vertelde u over het project? Wat dacht u toen? 

2) Op welk moment kwam u zelf rechtstreeks in contact met *Naam van het project*? 

Voor eventuele verduidelijking: Wie nam het initiatief voor dat contact? Waar vond dat eerste 

contact plaats? Waarom nam u contact op of werd u gecontacteerd? Hoe is dat contact verlopen? 

3) Bij contact met het team van *Naam van het project* werd er voorgesteld om de balans op te maken 

van uw situatie: 

Wat bracht u tot dit gesprek? Waarom stemde u ermee in? 

Hoe is dat gesprek verlopen? Hoe hebt u dat gesprek ervaren? 

Voor eventuele verduidelijking: Kon u de punten bespreken die belangrijk voor u waren? Was dat 

nuttig voor u? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet? 

4) Heeft het team van *Naam van het project* u na afloop van dat gesprek naar een specifieke dienst 

doorverwezen of specifieke hulp aangeboden? Zo ja, om welke dienst of hulp ging het? 

Strookte dat aanbod met uw behoeften? Kwam u iets te kort? 

5) Hoelang geleden vond dat gesprek plaats? 

Is er sindsdien iets veranderd? Heeft het gesprek een invloed gehad op uw dagelijkse leven? Zo ja, 

in welke zin? Wat vindt u daarvan? Zo niet, waarom niet volgens u? 

Is uw levenskwaliteit sindsdien veranderd? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet? 

6) Indien u in de toekomst nog hulp of informatie nodig zou hebben, zou u dan opnieuw een beroep 

doen op *Naam van het project*? Waarom precies?  

Denkpistes: Fysieke toegankelijkheid, sociaal contact, de geboden hulp en opvolging 

7) Het project *Naam van het project* heeft uiteenlopende acties opgezet om oudere personen langer 

thuis te laten wonen. Ben u op de hoogte van dergelijke acties? 

Voorbeelden van acties: *Gepersonaliseerde voorbeelden in functie van het project*  

8) De kans bestaat dat er nog andere projecten zoals *Naam van het project* worden opgezet in het 

Brussels Gewest: 

is dat volgens u een goede zaak, of niet? Waarom precies? 

Wat zijn volgens u de grootste troeven van *Naam van het project*? Wat zou elders behouden 

moeten blijven / moeten worden herhaald? 

Welke punten zijn volgens u voor verbetering vatbaar? 
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Bijlage 4 - Identificatiefiche voor senioren en mantelzorgers 
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Bijlage 5 - Vragenlijst omtrent de behoeften van senioren in de ‘Kasten' 

Vragenlijst omtrent de behoeften van senioren in de ‘Kasten’ 

 

Behoeften inzake algemene 

dagelijkse levensverrichtingen 

1) Vrijwilligersdiensten 
2) Schuldbemiddeling 
3) Een klusje 
4) Voeding 

o Voedselpakketten 
o Maaltijden aan huis 
o Boodschappen 
o Kruidenierswaren 
o Sociaal restaurant 

5) Thuis 
o Familiehulp 
o Kapper 
o Huishoudhulp 
o Thuiszorg 
o Lichaamshygiëne 
o Dienstencheques 

Behoefte aan maatschappelijke 

hulpverlening 

o Administratieve kwesties (1) 
o Pensioenen/erkenning van een handicap (2) 
o Sociale kwesties (3) 
o Sociale uitkeringen (4) 

Zorgbehoeften 

1) Thuis  
o Fysiotherapeut 
o Huisarts 
o Logopedist 
o Tandarts 
o Verpleegkundige 
o Pedicure 
o Psycholoog 
o Opticien 
2) Ambulant  
o Gespecialiseerde 

diensten 
o Gynaecoloog 
o Fysiotherapeut 
o Huisarts 
o Logopedist 
o Tandarts 
o Verpleegkundige 
o Pedicure 
o Opticien 

3) Geestelijke gezondheid 
o Verslaving 
o Psychosociale 

begeleiding 
o Gespecialiseerde 

eenheden 
o Psycholoog 
o Psychiater(s) 

 

4) Cognitieve stoornissen 
o Psychosociale 

begeleiding 
o Ergotherapeut 
o Dagverblijf 
o Rust- en 

verzorgingstehuis 
o Specifieke activiteiten 

5) Technische hulp 
o Telemonitoring 
o Aankoop/ontlening 

van materiaal 
 

- Palliatieve zorg (3) 
- Geestelijke 

gezondheid (4) 
- Cognitieve stoornissen 

(5) 
- Technische hulp (6) 
- Sectoroverschrijdend 

overleg 
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Behoefte aan interventie in de 

huisvesting 

1) Maatschappelijke begeleiding  
o Particuliere huisvesting of Sociaal verhuurkantoor 
o Openbare huisvesting 
o Dakloos 
2) Woningaanpassingen 
o Werken  
o Premies 
o Ergotherapeuten 
3) Ophalen van spullen 
4) Verhuizing 
5) Huisvesting/RVT zoeken 
o Openbare huisvesting of Sociaal Verhuurkantoor 
o Private huisvestingsmarkt 
o Gemeenschappelijke of alternatieve huisvesting 
o Rust- en verzorgingstehuis 
o Brede vraag 
6) Netheid van de woning 
o Huishoudhulp 
o Ramenwasser 

 

Behoefte aan ontspanning 

o Vrijwilligerswerk 
o Informaticacursus 
o Taalcursus 
o Seniorenclubs 
o Activiteiten voor personen met een beperking 
o Dagverblijven 
o Adviesraad 
o Vakantie 
o Sport 
o Cultuur 
o Vrije tijd en overige 

Behoefte aan mobiliteitshulp 

o Taxicheques 
o Vervoer naar ontspanningsactiviteiten 
o Medisch vervoer 
o Vervoer i.v.m. maaltijden 

Bankzaken  

Behoeften inzake justitie en 
veiligheid 

o Deurwaarder 
o Politie 
o Preventiemedewerker 
o Gezinsbemiddeling 
o Juridische consultatie 
o Sociaal bemiddelaar 

Huisdieren 

o Hulp bij dagelijkse verzorging 
o Tijdelijke plaatsing 
o Kennels 
o Gastgezin 
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Bijlage 6 – Sensibilisering EHBO 
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Bijlage 7 - Beschrijving van de subcategorieën van ondernomen acties en interventies 

 

CATEGORIE Aard van de ondernomen acties Verduidelijkingen, voorbeelden 

INFORMATIE Algemene informatie verstrekken over beschikbare 

diensten of interessante locaties 

Persoonlijk contact/telefoongesprek/e-mail omtrent hulp of zorg, maar ook commercieel (vb.: bed, 

alarmknop enz.) 

TALEN Tolkdienst Geboden zonder verplaatsing (begeleiding naar afspraak) van de tolk 

Algemene vertaling Flyer, brochures 

Specifieke vertaling Specifieke correspondentie, e-mails gericht aan de persoon 

ADMINISTRATIEVE 

HULPVERLENING 

Uitleg over rechten, mogelijke sociale voordelen  

Tips omtrent de situatie van de persoon Overstap naar een bank die minder veraf ligt / toegankelijker is; nalezen van een huurcontract 

Hulp om informatie/inzicht te verkrijgen in een 

specifiek dossier van de persoon 

Bv.: aansluiting bij een ziekenfonds, een attest van gezinssamenstelling aanvragen 

Invullen van een document of formulier, of 

verzenden of indienen van een dossier voor de 

persoon 

Vb.: documenten invullen ter erkenning van een handicap, pensioenaanvraag; contact opnemen met 

een dienst voor de spreiding van een betaling 

(Her)aanvragen van een dienst of begeleiding Vb.: voedselpakketten, familiehulp, opvolging door een maatschappelijk assistent, vervoer 

MAKEN VAN 

AFSPRAKEN 

Een afspraak vastleggen voor de begunstigde (tel., 

e-mail) 

bij een medische, sociale of andere dienst 

FYSIEKE 

BEGELEIDING (naar 

een dienst, locatie...) 

Tolkdienst Tolkdienst die de verplaatsing van de tolk vereist (op afspraak) 

Hulp van derden Begeleiding om de situatie van de persoon toe te lichten 

Morele steun, bescherming (gevoel van 

onveiligheid) 

A priori geen interventie, slechts een geruststellende aanwezigheid voor de persoon 
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DOORVERWIJZING Verstrekken van specifieke (nominatieve) 

gegevens aan de persoon  

Informatie per e-mail/telefonisch/persoonlijk. Het is de begunstigde die hier het contactinitiatief neemt 

met de persoon naar wie hij of zij is doorverwezen, want alleen de begunstigde heeft die informatie. 

Contact opnemen met een 

dienst/interveniënt/instelling om de situatie van de 

persoon, zijn of haar behoeften en gegevens toe te 

lichten 

Per e-mail/telefonisch/persoonlijk... Hier neemt de dienst/instantie contact op met de begunstigde, 

aangezien hij of zij niet over de nodige gegevens beschikt. 

Informatie voor de persoon én de beoogde 

dienst/instelling 

Beide partijen worden op de hoogte gebracht van de aanvraag (dienst) en het aanbod (begunstigde). 

Telefonisch, per e-mail of persoonlijk 

PSYCHOSOCIALE 

BEGELEIDING 

Een luisterend oor Geïsoleerde personen met behoefte aan een luisterend oor, en niet zozeer aan specifieke informatie of 

een dienstverlening 

Bemiddeling  

HUISBEZOEKEN Op initiatief van de dienst/interveniënt  

Op vraag van de persoon of zijn of haar omgeving 

OPVOLGING  VERVOLGBEZOEK AAN HUIS Om na te gaan of de doorverwijzing heeft plaatsgevonden 

Bezoek in het ziekenhuis, in het rust- en 

verzorgingstehuis 

Crisissituatie of ingrijpende verandering / controle of de doorverwijzing heeft plaatsgevonden 

Telefonisch contact of per e-mail Om na te gaan of de doorverwijzing heeft plaatsgevonden 

Opvolging van het dossier Tot het volledig is afgerond 
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Bijlage 8 - De gespreksfiche 

 

Datum van de aanvraag:         

Duur van het gesprek:  

Datum van de start van de interventie: 

 

Gespreksfiche Senior Solidarité(it) 

 

Naam:          INSZ: 

Voornaam:         Ziekenfonds: 

Geboortedatum:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Contactpersoon: 

 

VASTSTELLINGEN 

Fysieke/mentale zorg en 

gezondheid 

 

▪ Pathologie(ën) 

▪ Medische opvolging 

(behandelende arts) 

▪ Paramedische zorg 

▪ Psychologische opvolging 

 

 

Zorgprofessionals 

▪ Behandelende arts 

▪ Kinesist 

▪ Ergotherapeut 

▪ Verpleegkundige 

▪ Mantelzorger 

▪ Psycholoog 

 

Cognitieve 

vaardigheden 

▪ Het vermogen om 

probleemsituaties op te 

merken, te voorkomen en 

op te lossen  

▪ Helderheid/verwarring 

▪ Geheugen 

▪ Tijdsbesef 

▪ Communicatie- en relationele 

vaardigheden 
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VASTSTELLINGEN 

Emotionele toestand 

 

▪ Moreel 

▪ Geuite emoties 

 

 

Zintuiglijke 

pathologieën  

▪ Zicht 

▪ Gehoor 

▪ Reukzin 

▪ Tastzin 

▪ Smaakzin 

 

Mobiliteit 

 

▪ Zich autonoom kunnen 

verplaatsen (zonder risico) 

▪ Zich verplaatsen met een 

mechanisch hulpmiddel 

(wandelstok, krukken, rollator, 

rolstoel) 

▪ Zich verplaatsen met de hulp 

van een derde 

 

 

Voeding 

 

▪ Boodschappen doen 

▪ Een maaltijd bereiden 

▪ Eten met of zonder hulp 

 

 

Persoonlijke hygiëne ▪ Zich wassen 

▪ Zich aankleden 
 

Netheid van de woning ▪ Schoonmaken 

▪ De was doen/strijken 
 

Maatschappelijke 

situatie 

▪ Familie 

▪ Personen in de omgeving 

▪ Mantelzorger 

▪ Inkomen (BVT) 

▪ Andere 

 

Specifieke begeleiding 

 

▪ Begeleidende diensten 

(OCMW, Medisch Huis, 

Sociale Dienst, VZW, Buurthuis 

enz.) 
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VASTSTELLINGEN 

Huisvesting 

 

▪ Toegankelijkheid (lift of trap) 

▪ Aanpassing van de woning 

 

 

Gevaar 

Veiligheid 

▪ Voor de persoon 

▪ Voor anderen 

▪ Telemonitoring 

 

Activiteiten/ontspanning  

 

 

▪ Activiteiten? Waar?  

▪ Hoe verloopt dat? 

▪ Gewezen beroep  

 

 

 

Wijk 
▪ Sinds wanneer? 

▪ Problemen in de wijk? 

▪ Positieve aspecten? 

 

Opmerkingen 

Toelichtingen 

 

 

▪ Varia 

 

 

 

 

Opvolging 
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Bijlage 9 - Flowchart van de zorgcoach 
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Bijlage 10 - Evaluatie- en selectiecriteria voor onthaallocaties en -organisaties voor permanenties 

Buurtnetwerk voor hulp en zorg 
Criteriatabel – Selectie referentiecentra 

 

Criteriatabel 

 

  Heel 

geschikt 

Eerder 

geschikt 

Eerder 

ongeschikt 

Heel 

ongeschikt 

Opmerkingen  

1 Ruimte beschikbaar op 

01/04/19 + openingsuren 

en -dagen die 

overeenkomen 

 

                                                                                                                      

2 Ruimte gelegen in de 

projectwijken* (Bosnië, 

Hallepoort, Anneessens, 

Stalingrad, Marollen) 

 

     

3 Gezellige wachtruimte 

(koffie, zitplaats, 

flyerdisplay, lokale 

magazines 

 

     

4 Werkruimte voor de 

referent, om er de 

senioren in goede 

omstandigheden te 

ontvangen: eigen ruimte 

of specifiek en 

afgezonderd hoekje 

     

5 Toegankelijk voor 

personen met beperkte 

mobiliteit* 

 

     

6 Bereikbaar met het 

openbaar vervoer 

 

     

7 Ruimte bezocht door 

senioren 

 

     

8 Ruimte bezocht door een 

gemengd publiek 

 

     

9 Vaste locatie 

 

     

10 Aanwezigheid van andere 

buurtdiensten of -
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activiteiten* + duidelijke 

bereidheid tot 

samenwerking (sociale 

diensten, doorverwijzing, 

gemeenschapsactiviteiten, 

infosessies) 

 

11 Mogelijkheid om de 

locatie zichtbaarheid te 

schenken vanaf de straat 

 

     

12 Aanwezigheid van 

toiletten + toegankelijk 

voor personen met 

beperkte mobiliteit 

     

13 Bureau + lades die op slot 

kunnen + eventueel 

toegang tot het internet + 

printer 

     

14 Koelkast + microgolfoven 

 

     

15 Lichtrijke ruimte* 

 

     

16 Beveiligde en veilige 

ruimte (externe gevaren, 

nooduitgangen enz.)* 

 

     

17 Autonome toegang tot de 

ruimte (badge, sleutel) 

 

     

18 Ruimte geschikt voor het 

informele netwerk 

 

     

19 Ruimte die als openbaar 

wordt gezien, vrij en voor 

iedereen toegankelijk is 

(apolitiek en 

multicultureel)* 

 

     

20 Gratis gebruik van de 

ruimte (huur, kosten enz.) 

 

     

 TOTAAL 

 

     

 

Locatie 
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NAAM 

 

 

ADRES 

 

 

 

OPENINGSUREN 

 

 

 

JURIDISCH STATUUT 
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Bijlage 11 - Flowchart in functie van het aanbod in de gemeente Sint-Gillis 

 

 Aanvraagprocedures in de gemeente Sint-Gillis: 
 

 

 

 

Vragen van senioren in de 
gemeente Sint-Gillis

Huurder Grondregie
Doorgeven van de vraag aan 

Thiery Debacker

Complexe situatie: Thierry 
Debacker zal contact opnemen 

met Rosamaria Cammarata

Naargelang de situatie kan 
Gladys Segaert op verzoek en 
ter aanvulling van bestaande 

diensten bepaalde taken 
uitvoeren

Huurder Zuiderhaard

Vragen over huisvesting:
doorgeven van de vraag aan de 
maatschappelijk assistent van 

de Zuiderhaard

Vragen over het ouder worden:
doorgeven van de vraag aan 

Rosamaria Cammarata

Naargelang de situatie kan 
Gladys Segaert op verzoek en 
ter aanvulling van bestaande 

diensten bepaalde taken 
uitvoeren

Private huisvestngsmarkt
Doorgeven van de vraag aan 

Rosamaria Cammarata

Naargelang de situatie kan 
Gladys Segaert op verzoek en 
ter aanvulling van bestaande 

diensten bepaalde taken 
uitvoeren

Anamnese uitgevoerd door 
Gladys Segaert om de 

behoeften duidelijk te stellen 
en die info door te spelen aan 

de betrokken actoren
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Bijlage 12 - Flowchart in functie van de behoeften in de gemeente Brussel-Stad 

 

 

Aanvraagprocedures in de gemeente Brussel-Stad:  

 

 

 

Vragen van senioren in de 
gemeente Brussel-Stad

Handicap

Verhuis naar een RVT

Aanvraag voor huishoudhulp en/of 
thuiszorg

Doorgeven van de vraag aan het 
OCMW van Brussel-Stad: Dienst 

voor begeleiding van oudere 
personen, thuiszorg, familiehulp, 

cel My Handicap

Complexe situatie: Informatie 
omtrent de situatie voor 

buurthuizen

In functie van de situatie kan de 
facilitator bepaalde taken 

uitvoeren op vraag van de senioren 
en ter aanvulling van de bestaande 

diensten

Huurder Brusselse Woning

Vragen omtrent huisvesting: 
Doorgeven van de vraag aan de 

maatschappelijk assistent  van de 
Brusselse Woning

Vragen omtrent administratieve 
kwesties of i.v.m. het ouder 

worden: doorgeven van de vraag 
aan de buurthuizen 

Naargelang de situatie kan de 
facilitator bepaalde taken 

uitvoeren op vraag van de senioren 
en ter aanvulling van de bestaande 

diensten

Ontslag uit het ziekenhuis

Vragen omtrent sociale, 
administratieve, financiële kwesties

Verlies van autonomie

Doorgeven van de vraag aan de 
buurthuizen

Naargelang de situatie kan de 
facilitator bepaalde bepaalde taken 
uitvoeren op vraag van de senioren 

en ter aanvulling van bestaande 
diensten

Anamnese uitgevoerd door de 
facilitator om de behoeften 

duidelijk te stellen en die info door 
te spelen aan de betrokken 

actoren


