
 
 



Ouder worden in je buurt  

Wat? 
 
Het is een pakket dat gratis ter beschikking wordt 
gesteld aan alle  lokale voorzieningen (OCMW, 
voorzieningen van steden en gemeenten, ldc, thuiszorg, 
samenlevingsopbouw, integratiecentra, diverse 
verenigingen…) die vraag en aanbod voor kwetsbare 
ouderen beter op elkaar willen afstemmen in hun stad of 
gemeente 
 
 



Ouder worden in je buurt 
  

Het pakket "Ouder worden in je buurt bevat:  
 
1. USB-stick: handleiding, film- en fotomateriaal, 
folders, brochures en affiches, publicaties… 
2. Handleiding     
3. Fotokaarten (een set van 44) 
4. Affiche die inspiratie biedt om na te denken over 
kwaliteitsvolle en toegankelijke ouderenzorg 
5. Voorbeeld brochure Ouder worden in je buurt 
6. Informatieboek 
7. Voorbeeldfolder 
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Ouder worden in je buurt 
 
Doelstelling? 
  
• Kwetsbare ouderen van 60 jaar en meer laten 

kennismaken met het ouderenaanbod in hun omgeving 
• Organisaties en diensten laten kennismaken met 

kwetsbare ouderen, hun vragen en hun noden 
 
Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd 



Ouder worden in je buurt 
 
Twee luiken: 
 
Een lokale voorziening/projectuitvoerder moet twee 
zaken realiseren tijdens de uitvoering van het project: 
 
1. Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor 

kwetsbare ouderen 
2. Creëren van een lokaal netwerk van 

aanbodverstrekkers 
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Ouder worden in je buurt 
Werkwijze 
 
• Door groepen (max. 20 deelnemers) ouderen samen 

te brengen (aangepaste rekruteringsstrategie) 
• In 6 wekelijkse sessies van 2 uur 
• Door ontmoetingen tussen ouderen en 

ouderenorganisaties mogelijk te maken 
• Op maat van de ouderen 

 
 



Ouder worden in je buurt:  
de 6 sessies voor senioren 

 
1. Bespreekbaar maken van het thema oud worden 
2. Inventarisatie van noden en knelpunten 
3. Voorstelling van het bestaande aanbod voor 

ouderen in Vlaanderen (zorg, buurtwerking, vrije 
tijd…) 

4. Kennismaken met lokale zorg- en dienstverleners 
5. Op bezoek bij de bestaande aanbod voor ouderen 

in je buurt 
6. Kenbaar maken van de eigen wensen 

 
 



Wanneer heb je de 
participatie van kwetsbare 
groepen? 
 
 De 7 B’s van  Toegankelijkheid 



De 7 B's van 
toegankelijkheid 

De 7 B’s van toegankelijkheid toegepast op het project  
Ouder worden in je buurt 
 
• Bereikbaar 
• Bruikbaar 
• Begrijpbaar 
• Betaalbaar 
• Beschikbaar 
• Betrouwbaar 
• Bekendheid  



Betaalbaar 

 
• Deelname aan de sessies ouder worden in je buurt is 

gratis 
• Kenbaar maken van een betaalbaar aanbod voor 

senioren: 
 de kostprijs van de dienstverlening voor ouderen is 

heel vaak afhankelijk van het inkomen. 
 Er zijn heel wat financiële tegemoetkomingen voor 

senioren 
 
 



Begrijpbaar 

• Voorlichters spreken en begrijpen de taal van de 
doelgroep 

• Gebruik van laagdrempelig en meertalig materiaal 
Laagdrempelig: het pakket is ook toegankelijk 
voor wie laaggeschoold is. Daarom is er veelvuldig 
gebruik van film- en fotomateriaal 
Laaggeletterd: gebruik van toegankelijke 
schriftelijke taal 
Meertalig: Arabische, Turkse, Griekse, Franse, 
Italiaanse, Subsaharaanse en Spaanse versie.  

 
 
 
 

 



Beschikbaar 



Bruikbaar 

Ouder worden in je buurt sluit aan bij de noden van de 
ouderen en werkt allerlei drempels weg: 
 
• Werken met een pedagogisch concept 
• Flexibel en modulair pakket: “Ouder worden in je buurt” 

kan flexibel worden gebruikt, aangepast aan de thema's 
en knelpunten die leven binnen de groep. 

• Kennismaken met lokale zorg- en dienstverleners 
• Op bezoek bij het bestaande lokale aanbod voor 

ouderen 
• Er wordt op het einde een toegankelijke brochure 

meegegeven met de “lesstof” van de bijeenkomsten én 
met de concrete gegevens van de lokale  diensten. 

 



Betrouwbaar 

 
 
 



Bereikbaar 

 
 



Bekendheid 

 
Hier zitten we op het vlak van werving van de ouderen. 
 
Wervingsmethoden 
• Via een wervingsbijeenkomst  
• Via het bezoeken van bijeenkomsten 
• Via sleutelfiguren of vertrouwenspersonen 
• Via lokale doelgroeporganisaties/intermediairen: 

www.desocialekaart.be 
• Via huisbezoeken 

 
Wervingsmateriaal: folders en affiches 
• in toegankelijke taal en sprekende lay out 
 
 
 
 
 
 
 



Kracht van het project 
 
• Tegemoetkomen van aan alledaagse praktische 

problemen van de ouderen 
• Inventarisatie van noden en behoeften van de 

ouderen 
• Praktische aanknopingspunten voor de diensten en 

voorzieningen 
• Schept een kader waarin andere vervolginitiatieven 

beter kunnen worden ontwikkeld 
• Werkt aan een meer vraaggestuurde aanbod voor 

ouderen door een sterke participatie van de ouderen 
 
 

 
 



Meer info  
 

 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - dienst Maatschappelijke 
Integratie  
David Talloen 
Woodrow Wilsonplein 2 -- 9000 Gent 
09 267 71 46 
david.talloen@oost-vlaanderen.be  
http://www.oost-
vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/ouderen/in_je_buurt/  
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