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Workshop buurten versterken

Koen Kuylen (Antwerpen aan’t woord)
Karen Verplancke/ Karel Wiame

(Landelijke Gilden)
Henri Bots/ Gerard Vangompel

(seniorenraad Bocholt) Trefwoorden Buurtwerking

Trefwoorden buurtwerking

1. Wonen

2. Kennis van de straat/ buurt

3. Het aanbod

4. Buurten voor alles

5. Ouderen

Warme tuin

Landelijke gilden | Wie?

• Sociaalculturele gezinsvereniging
– Voor wie houdt van het platteland

• Sterke band met land- en tuinbouw

– Deel van Boerenbondgroep

• Partner in Steunpunt Groene Zorg
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69.000 leden

900 afdelingen

7.000 bestuursleden

Landelijke gilden | Wat?

• Afdelingen selecteren activiteiten

• Divers van aard en thema

• 13.500 leden met interesse in 

tuinieren

– 3 tuinpagina’s in Buiten

– Open tuinen

– Schooltuin

– Tuinactiviteiten & workshops

– Warme tuin
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8.436 activiteiten 

Recreatieve 
fietstochten

Open tuinen

Schooltuin

Dag van de 
landbouw

Dorp in de Kijker
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Warme 
tuin

bewoners

vrijwilligers
Groene 
ruimte
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Warme tuin | Vaststelling
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Behoefte aan 

volkstuinen

Behoefte aan 

inclusie

Bij particulieren

• Buiten bezig zijn

• Ontmoetingsplek 

• Laagdrempelig

Bij zorgvoorzieningen

• Verbinden van zorg-

patiënten met 

samenleving

• Voorziening inbedden in 

lokale leefgemeenschap

Warme tuin | Behoeften verbinden
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Behoefte aan 

volkstuinen

Behoefte aan 

inclusie

Warme 

tuin

“Een volkstuin binnen de muren van een 

zorgvoorziening”

Mensen uit de omgeving Groene ruimte

Warme tuin | Unieke kans
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Mensen van diverse leeftijden, sociale achtergrond en cultuur op een 

laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen

Originele samenwerkingsmogelijkheden tussen niet-evidente sectoren

Behoefte aan 

volkstuinen

Behoefte aan 

inclusie

Warme 

tuin

Warme tuin | Pilootprojecten

Eyckerheyde Wintam Ocura Beringen

Mobiele tuin Kapelle-
op-den-Bos

Samentuin Ter Elst
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Warme tuin | Eykerheyde

12

Voorziening voor meervoudig 
gehandicapte volwassenen

Bewoners kunnen zelf niet tuinieren, 
maar genieten ervan om anderen bezig 

te zien

7 percelen voor buurtbewoners

Lokale landelijke gilde tuiniert mee

voor

na



Warme tuin | Informatie 5/06/2018

3

Tuiniers Nog een tuinier Communicatie Oogst om te proeven Ontmoeten 
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Warme tuin | Beringen
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Woonzorgcentrum

Bewoners tuinieren in 

verhoogde tuinbakken

Ruimte voor 10 buurtbewoners 
in de grote tuinbakken

Voor

Na
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Tuin in augustus Ontmoeten Overzicht tuin Fier zijn Opening

Mobiele tuin | Kapelle-op-den-Bos
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Actieve afdeling

Mobiele bakken als 

demonstratie-toontuin op 
evenementen, scholen, 

woonzorgcentrum

Voordrachten en demo’s

Aardappelen planten in woonzorgcentrum

Samentuin | Ter Elst
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Jongeren tuinieren samen met 
vrijwilligers Landelijke Gilde Duffel-

Mijlstraat

Tuin voor pompoensoep

Samen tuinieren Uitproberen Tuin in juli Aandacht Even weg uit de zorg

18
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Warme tuin | Wommelgem
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Actieve afdeling

WZC, bewoners tuinieren in 

verhoogde bakken.

Nevenactiviteiten

Voordrachten en demo’s

Warme tuin | ons aanbod

• Informatie campagne ‘Warme tuin’

• Begeleiding snuffelsessie
– Zoektocht naar partnerschappen

• Opstartbegeleiding
– Campagne materiaal

– Zoeken naar projectfinanciering

– Opmaak projectdossier

20

Warme tuin | Partners  

21 22

www.landelijkegilden.be/warme-tuin

Karen.verplancke@landelijkegilden.be

Ouderenproblematiek
• Eerste aanbreng binnen 

Seniorenraad (2013)
• Regelmatig opnieuw 

aangebracht en besproken
• 2016  nieuwe dynamiek

http://www.landelijkegilden.be/warme-tuin
mailto:Karen.verplancke@landelijkegilden.be
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Bocholter bevolking

2018 2024 2030

Aantal

inwoners
%

Aantal

inwoners
%

Aantal

inwoners
%

Jongeren (0-19 jaar)
2.604 20,1% 2.654 20,4% 2.658 20,3%

Inwoners 

beroepsactieve leeftijd

(20-59 jaar)

6.921 53,3% 6.317 48,6% 5.984 45,9%

Ouderen

(60 jaar en ouder)
3.451 26,6% 4.036 31,0% 4.410 33,8%

TOTAAL 12.976 13.007 13.052

1
.

April 2016
Gemeente Kinrooi

Lokaal dienstencentrum
• Eenvoudige administratieve hulp
• Allerlei informatie
• Hulp bij zorgvragen
• Gezellige ontmoetingsruimte
• Ontspannende en leerrijke activiteiten
• Aangepaste woonvoorzieningen

Bedenkingen
• Zeer zinvol
• Loskoppelen van ‘Buurtgezellen’
• Aanpassen aan de situatie in Bocholt

2
.

Mei 2016
Gemeente Overpelt
Inloophuis

Bevraging bij de 
seniorenverenigingen

Congres
‘Zilverschoon II’

3
.
4
.

April   2017

1. Oost West Thuis Best
2. Van vroegtijdige zorgplanning naar 

levensplanning
3. Oud, maar niet out (buurtgezellen)
4. Dementie en depressie
5. Woonzorgcentrum van de toekomst
6. Digitalisering (bv. Cubigo)

Bezoek door maatschappelijke assistenten (M.A.’s)

• 2017  alle 90-plussers

• 2018 (jan. t/m april) alle 90-jarigen
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Samenwerking met 
Samenlevingsopbouw RIMO Limburg

• RIMO Limburg brengt kwetsbare mensen samen om met 
hen aan oplossingen te werken voor collectieve problemen 
die ze ervaren.

• RIMO Limburg stimuleert en ondersteunt mensen en 
besturen en kan daarbij een beroep doen op heel wat 
vrijwilligers.

Samenwerking met RIMO Limburg
• Engagement van het gemeentebestuur voor 2018
• Bedoeling is ook in 2019 verder te gaan
• Halftijdse opdracht (2de helft in de stad Peer)
• Doelgroep 65+

Opdracht
• Begeleiding
• Ondersteuning
• Achtergrondinformatie

Samenstelling van een stuurgroep
• Vertegenwoordigers van de Seniorenraad (3 à 4)
• Afvaardiging van de gemeente
• Afvaardiging van het Sociaal Huis (OCMW) = coördinator
• Vertegenwoordiger van RIMO (Limburg) = begeleider
• (Thuiszorgdiensten)

Opdracht
• Planning & fasering
• Opvolging & bijsturing
• Evaluatie

KERKDORP 60 t/m 69-jarigen 70 t/m 79-jarigen 80 t/m 89-jarigen 90-plussers TOTAAL

M V Tot. M V Tot. M V Tot. M V Tot.

Bocholt 409 375 784 254 262 516 107 195 302 15 36 51 1.653

Kaulille 239 252 491 156 151 307 72 95 167 5 5 10 975

Lozen 85 89 174 65 59 124 31 36 67 0 0 0 365

Reppel 90 91 181 58 43 101 13 20 33 5 0 5 320

TOTAAL 823 807 1.630 533 515 1.048 223 346 569 25 41 66 3.313

Kerkdorpe
n
• Bocholt 

(incl. 
Kreyel & 
Veldhoven 
& Hees

• Kaulille
• Lozen
• Reppel
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Teveel adressen opsplitsing noodzakelijk

• Fase 1  Lozen, Veldhoven, Kreyel, Reppel

• Fase 2  Kaulille (misschien nog opgesplitst)

• Fase 3  Bocholt (in volle ontwikkeling rond WZC)
• Assistentiewoningen
• Zorg- of serviceflats

Startdoelgroep Buurtgezellen

75 t/m 89-jarigen

Lozen
Reppel
Veldhoven & Kreyel

76 adressen
59 adressen
64 adressen

Totaal  199 adressen

Bezoekersteam samenstellen
 Lijst samenstellen met mogelijke kandidaten voor 

het bezoekersteam
• Inwoners met een zekere maturiteit die alle 

informatie vertrouwelijk kunnen en zullen 
behandelen

• Liefst uit eigen deelgemeente
 Infovergadering kandidaten bezoekersteam

Vorming bezoekersteam (3 sessies van 2 uren)

SESSIE 1
Hoe ga je aan de slag met een huisbezoek?
 Tips voor een kwalitatief huisbezoek
 Verbale en non-verbale communicatie
 Actief en inlevend luisteren

SESSIE 2  Hoe word ik een goede ‘voelspriet’?
 Signaalfunctie
 Bezoekersfiche
 Eenzaamheid
 Omgaan met vertrouwelijke informatie

SESSIE 3  Informatie bieden
 Het OCMW
 Nuttige info voor 65-plussers in Bocholt
 Wat doet een buurtgezel?
 Praktische afspraken
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Ondersteuning vrijwilligers (door coördinator)
 Folder Buurtzorg (instrument voor huisbezoek)
 Administratieve ondersteuning 

(opstellen en verzenden brieven)
 Infomap en notaboekje
 Bezoekersfiche voor verslag
 Opvolging (individueel en in groep)
 Vrijwilligersverzekering en overeenkomst
 Foto’s vrijwilligers

Begeleidende brieven

• Verzoek om toelating bezoek
(mogelijkheid tot afzeggen)

• Mededeling: datum bezoek & foto bezoeker
(mogelijkheid tot afzeggen)

Huisbezoek door de vrijwilligers
• De vrijwilliger bepaalt zelf 

 Hoeveel mensen
 Welke mensen
 Wanneer 

• Actieve luisterhouding
 = gesprek & observatie (geen bevraging)
 Knelpunten trachten te zien (signalen opvangen)
 Bezoekersfiche invullen en binnen de week 

bezorgen aan de coördinator

Analyse bezoekersfiche door de coördinator
Bij duidelijke signalen  opvolging door MA
• Rechten realiseren

MMC, PAS, parkeerkaart, zorgverzekering…

• Inschakelen professionele hulp
Verpleeghulp, gezinszorg, poetshulp…

• Zorgnoden opvangen en bespreken
Levenseindeplanning…

Opvolgbezoek vanuit Sociaal Huis

Voorlopige resultaten (23/05/2018)
199 adressen
• Rond 21 % afmeldingen is normaal
• 36 % afmeldingen  goed buurmanschap
• 12,5 % vragen naar MA
• 3 % vragen naar buurtgezel

 gezelschap
 kleine klusjes

Evaluatievergadering bezoekersteam
• Goed onthaald
• Gevoel dat zinvol werk wordt gedaan
• Flyer met vermelding dienstverlening Sociaal Huis 

werd zeer gewaardeerd.
• Bezoekersfiche kan vlot ingevuld worden. 

Interpretatie blijft wel een aandachtspunt.
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Evaluatievergadering bezoekersteam (vervolg)
• Nieuwe bezoekersfiche noodzakelijk omwille van 

GDPR (Wet van de privacy)
• Op basis van verstuurde brieven  rechtstreeks 

bezoek aan Sociaal Huis
• Ook zorgvragen van personen buiten de doelgroep

Zoeken naar en koppelen van buurtgezellen
Een ‘match’ realiseren tussen de vraag van een inwoner 
en een vrijwilliger (al dan niet in de buurt) waarbij 
kleine huishoudelijke taken, buurthulp, gezelschap… aan 
bod komen

Buurtgezel

1. De buurtgezel ondersteunt met kleine taken en/of bezoekmomenten een 

buurman of buurvrouw, of brengt enkele buren samen.

2. De buurtgezel is regisseur van zijn inzet van tijd en middelen, in 

afstemming met de buur.

3. De buurtgezel heeft geen overeenkomst zoals in een ‘officieel 

vrijwilligersstatuut’.

4. Beide partijen kunnen aanzien worden als buurtgezel.

5. De buurtgezel kan altijd voor vragen of informatie terecht bij de 

coördinator.

Buurtgezel

BUURTGEZEL

Regelmatig contact, een buur op wie een buur 

kan terugvallen voor kleine taken, praktische 

hulp en/of gezelschap.

MANTELZORGER

Zorg voor een hulpbehoevende door familie, 

vrienden of buren. Kenmerkend is de persoonlijke 

band en langdurige, onbetaalde zorg.

Concreet

‘15 minuten regel’ , een beperkte tijdsinvestering.

Was ophangen, post uithalen , rolluiken ophalen, 

kort vervoer, bloemen water geven, iets van de 

winkel meebrengen, kleding kopen, planten 

verpotten, samen koken / wandelen / winkelen, 

televisie kijken, koffie drinken, babbeltje slaan, 

naar de markt gaan…

Concreet

Intensiever en intiemer contact : verzorgende taken 

(ziekte, hygiëne), begeleiding (inslapen), 

administratieve hulp, psychosociale ondersteuning.

Buurtvergadering (= eerste stap naar buurtgezel)
• Resultaten van de bevraging meedelen
• Een voorbeeld van goede buurtwerking
• Ontwerp ouderenbeleidsplan toelichten
• Groepsgesprek ‘Zorgzame buurt’
 Ideeën aanbrengen
 Ervaringen uitwisselen

Per vraag in fase 1  buurtgezel zoeken

Afhankelijk van de haalbaarheid 
 opstarten van de tweede cyclus

Ondertussen nadenken over de juiste invulling van het 
‘open huis’ voor de twee grote deelgemeenten 
(Kaulille en Bocholt)
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