
 

Inspiratielijst interventies 
Een (buurt)project rond warme dagen opzetten dat zich richt tot sociaal 
geïsoleerden vraagt veel tijd en ruimte. Want je hebt tijd nodig om vertrouwen 
op te bouwen en ruimte om te handelen. Het type interventie zal bovendien 
afhangen van wat de sociaal geïsoleerde zelf wenst of wat hij nodig heeft.  

Voor sociaal geïsoleerden die opnieuw sociaal willen participeren zijn acties met 
vrijwilligers, zoals burenhulp, bijvoorbeeld zinvol. Voor anderen is het dan weer 
zinvoller om professionals op bezoek te laten gaan die kunnen omgaan met 
bepaalde weerstanden.   

Mogelijke interventies met vrijwilligers 

Burenhulp  

Beschrijving 
Burenhulp kan verschillende vormen aannemen. Zo kan de basis enerzijds het 
principe van wederkerigheid zijn, maar anderzijds is het ook mogelijk dat eerder 
de zorg voor de ander centraal staat.  

Initiatieven die inzetten op burenhulp willen de onderlinge informele steun 
tussen buurtbewoners bevorderen. Kwetsbare mensen kunnen door hun 
afhankelijkheid moeilijk op een gelijke manier teruggeven1.  

Niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden. Als je praktische hulp of 
emotionele steun geeft, beteken je iets voor de ander. En het gevoel dat je 
daardoor krijgt, heeft een positief effect op je eigenwaarde en versterkt het 
gevoel dat je erbij hoort. 

Randvoorwaarden 
Een verbindende professional inzetten is noodzakelijk als je lokaal onderlinge 
informele steun bij kwetsbare groepen opzet. Sociaal geïsoleerde personen kun 
je niet zomaar bereiken of betrekken. Dat is een proces van lange adem en het 

vraagt om een zekere professionaliteit.1  

Een professional kan ingebed zijn in een gemeente, OCMW of andere lokale 
organisatie. Hij moet voldoende ruimte krijgen om te handelen en draagvlak 
hebben om proactief en outreachend te handelen. Bovendien moet de 
professional een goede kennis van de sociale kaart hebben. Zo kan hij 
doorverwijzen als de hulpvraag de draagkracht van de vrijwilliger overschrijdt.  

Een andere voorwaarde is inzetten op ontmoeting. Mensen helpen pas als ze 
elkaar wat beter kennen. Er moet onderling vertrouwen zijn. 

Meerwaarde van burenhulp bij warme dagen 
Burenhulp is de ideale manier om buurtbewoners zorg te laten dragen voor 
sociaal geïsoleerde ouderen en hen te helpen bij een boodschap of kleine taakjes 

                                                             
1 Heylen, L., (2016). Het kleine helpen. Burenhulp is meer dan nostalgie. Geraadpleegd via: 
https://sociaal.net/analyse-xl/het-kleine-helpen/  

https://sociaal.net/analyse-xl/het-kleine-helpen/


 

als ze lijden onder aanhoudende warmte. Het gaat hier eerder om nabije 
zorgzaamheid – er zijn voor elkaar – dan om frequente structurele hulp.  

Burenhulp mag niet overslaan in structurele hulp waarbij de sociaal geïsoleerde 
afhankelijk wordt. De grenzen van het takenpakket van buurtbewoners moeten 
goed bewaakt worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om drinkwater aanvullen, een 
boodschap doen, rolluiken en ramen overdag sluiten om de warmte buiten te 
houden of ze openen om de koelte van de avond binnen te laten.  

Bij sommige sociaal geïsoleerden zal het sociale contact primeren. Weten dat 
mensen in de buurt een oogje in het zeil houden en dat ze op hen kunnen 
rekenen als er iets is, is voor hen minstens even belangrijk als de steun op zich. 
Het versterkt ook het gevoel dat ze erbij horen, waardoor ze sneller om hulp 
zullen vragen. Inzetten op burenhulp draagt zo bij tot sociale inclusie. Het 
verhoogt het gevoel van eigenwaarde en verlaagt het risico op eenzaamheid en 
gezondheidsproblemen. Burenhulp of zorgburen hebben een signaalfunctie en 
kunnen doorverwijzen naar professionele hulpverlening als dat nodig is.  

Voorbeelden: 

• Buurtschakel Turnhout 

• www.burenhulp.be 

 

Zorgburen 

Beschrijving 
Bij burenhulp zijn de uitgangspunten ‘elkaar helpen’ en ‘er voor elkaar zijn’. Maar 
bij zorgburen is dit eerder een artificieel gegeven. Een zorgbuur is een 
vertrouwenspersoon – een buddy – die bij alle bewoners bekend is en op 
regelmatige basis eenvoudige ‘goedebuurtaken’ verricht of kleine praktische 
taken uitvoert, zoals de brievenbus leegmaken, een rolluik openen of sluiten, of 
samen naar de winkel gaan. Dit project past in het kader van aanvullende 
thuiszorg van de diensten voor gezinszorg. De zorgbuur krijgt een 
onkostenvergoeding. 

In zorgbuurzones – buurten waar de sociale cohesie beperkt is – worden 
zorgburen gezocht. Zoals gezegd fungeert de zorgbuur vooral als een 
vertrouwenspersoon. Hij heeft daarbij een belangrijke doorverwijzende functie 
en signaalfunctie. Psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding 
staan centraal, ook al komt dit vaak neer op praktische taakjes om de 
zelfredzaamheid van een persoon te ondersteunen. In veel gezinnen waar een 
zorgbuur komt, is ook al professionele hulp aanwezig: een verpleegster, poets- 
of bejaardenhulp, of een mantelzorger. De zorgbuur ondersteunt deze 
professionele hulpverleners.  

Randvoorwaarden 
• de buurt kennen 

• bekend zijn in de buurt 

• dichtbij zijn, om sociale controle te kunnen uitoefenen 

• projectmedewerker om de zorgburen te begeleiden, ondersteunen en 
coachen  

https://www.turnhout.be/buurtschakel


 

Competenties 
• luistervaardig en empathisch 

• communicatievaardig 

• betrouwbaar 

• beroepsgeheim kunnen bewaren 

• respectvol kunnen omgaan met sociaal geïsoleerden 

• basiskennis hebben van de sociale kaart 

Meerwaarde van zorgburen op warme dagen 
Een project rond zorgburen opzetten is vooral interessant voor gemeenten met 
veel alleenstaande ouderen, een hoog aantal chronische zieken en weinig 
voorzieningen in de buurt. Net zoals burenhulp kunnen zorgburen ingeschakeld 
worden om kleine taken te verrichten op warme dagen. De sociaal geïsoleerde 
kan zelf aangeven of kiezen welke ondersteuning hij wenst.  

Zorgburen proberen ouderen en sociaal geïsoleerden sterker te maken door hen 
zelf hun problemen te laten inventariseren en oplossingen te suggereren. Zo 
kunnen ze op termijn tijdens warme dagen zelfredzaam worden en de adviezen 
zelfstandig uitvoeren. Door de kennis van voorzieningen in de buurt kan de 
zorgbuur bestaande voorzieningen activeren die tijdens warme dagen een 
positieve impact hebben, zoals een boodschappendienst, vervoer 
(mindermobielencentrale), thuiszorgdiensten of maaltijden aan huis. 

Het grote voordeel van zorgburen? De sociaal geïsoleerde kent deze 
ondersteuners al. Dat verlaagt de drempel en biedt een hoge mate van sociale 
controle. Niet opengeschoven gordijnen worden bijvoorbeeld in de gaten 
gehouden.  

Het nadeel is dat de sociaal geïsoleerde of belangrijke personen uit zijn of haar 
naaste omgeving zelf contact moeten opnemen met een projectmedewerker om 
een zorgbuurtraject op te starten. Dat is niet evident voor sociaal geïsoleerden 
met kenmerken van onderbescherming. 

Voorbeelden: 

• Draaiboek Kom binnen, zorgbuur! (Landelijke Thuiszorg) 

 

Zorgnetwerk 

Beschrijving 
Een zorgnetwerk is een lokale voorziening: een samenwerking tussen het lokale 
bestuur, een lokale vrijwilligersploeg en de lokale verenigingen en sleutelfiguren 
die een aanvullend dienstenaanbod hebben voor kwetsbare groepen. Deze 
partners werken allemaal samen om in de directe omgeving, het dorp of de wijk, 
de meest kwetsbaren te detecteren en de nodige hulp, ondersteuning en 
informatie te bieden.  

Een netwerkcoördinator stuurt de werking aan en bouwt bruggen tussen de 
verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen met kleine 
zorgtaken, zoals vervoer of boodschappen, en hebben oog voor eventuele 
verborgen behoeften. Ze verwijzen de kwetsbare personen door naar de 

https://www.cera.be/nl/maatschappelijkeprojecten/mso/~/media/0C41A28E68FF49878AD869F924E0777B.pdf


 

passende dienst en signaleren nieuwe, niet-beantwoorde behoeften aan de 
netwerkcoördinator. 

Randvoorwaarden 
• een duidelijk kader en goede afspraken met de vrijwilliger over 

taakinvulling en verwachtingen 

• een vertrouwensband tussen de vrijwilliger en de netwerkcoördinator 

• vertrouwen tussen de vrijwilliger en de sociaal geïsoleerde 

• een goede bekendmaking van het zorgnetwerk om de herkenbaarheid te 
vergroten 

• bekendheid met relevante diensten en de sociale kaart 

Meerwaarde van een zorgnetwerk bij warme dagen 
Als iemand er om fysieke of emotionele redenen niet in slaagt om zelf de eerste 
stap naar ondersteuning te zetten, zet het zorgnetwerk proactief stappen. Dat is 
vooral interessant voor sociaal geïsoleerden in onderbescherming. Via 
buurtbewoners of vrijwilligers wordt geprobeerd om sociaal geïsoleerden op te 
sporen en ze te betrekken in een sociaal netwerk. Dat kan door regelmatige 
bezoekjes, het lokale dienstencentrum, ontmoetingsactiviteiten, enzovoort.  

Dankzij de samenwerking met reguliere zorg-, woon- en welzijnsdiensten is het 
mogelijk om professionele dienstverlening aan te bieden voor elke zorgbehoefte 
en hulpvraag. Door zowel sleutelfiguren (wijkagent, huisarts …) als 
praktijkwerkers uit buurtwerk en welzijnsschakels in te schakelen, wordt een 
betere doorverwijzing dan bij burenhulp of burenzorg mogelijk.  

Door het regelmatige contact zijn mensen goed op de hoogte van elkaars 
dienstverlening en taakinvulling. Niet alleen het zorgnetwerk kan daardoor vlot 
zijn functie uitoefenen (detecteren, signaleren, informeren en doorverwijzen), 
ook potentiële gebruikers worden naar het zorgnetwerk geleid. Zo vinden meer 
mensen de weg naar de juiste dienstverlening. Zorgnetwerken gaan ook 
participatief aan de slag: mensen krijgen de gelegenheid tot inspraak, en dat 
zorgt dan weer voor een groter draagvlak.  

In het kader van warme dagen zijn vooral de directe contactvormen een 
interessante manier om de sociale controle te verhogen. Een vrijwilliger, zoals 
een telefoonster, maakt regelmatig (enkele keren per week of dagelijks) tijd voor 
een praatje. Als de telefoon niet opgenomen wordt, kan de vrijwilliger een 
contactpersoon (kinderen, familie, buren) inlichten of iemand op huisbezoek 
sturen. Vrijwilligers inschakelen in de eigen woonomgeving zorgt voor een 
intensere verbondenheid tussen buurtbewoners. Mensen voelen zich een stuk 
verantwoordelijk en dragen spontaan mee zorg voor anderen, ook op warme 
dagen.  

Voorbeelden: 

• Good practice Zorgnetwerken ontknopen knopen (Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen) 

• Deze gemeenten of OCMW’s hebben zorgnetwerken uitgebouwd: 
Anzegem, Avelgem, Bierbeek, Bilzen, Bornem, Damme, Deerlijk, Gooik, 
Hoegaarden, Ieper, Knokke-Heist, Kortenaken, Ledegem, Lendelede, 

http://www.ontknoop.be/websites/1/uploads/image/afbeeldingen%20zorgnetwerken/bijlagen%20draaiboek%202014/Brochure%20'Omgaan%20met%20vertrouwelijke%20informatie%20en%20beroepsgeheim%20voor%20vrijwilligers'.pdf


 

Mechelen, Poperinge, Putte, Roeselare, Sint-Laureins, Ternat, Tielt, 
Veurne, Zonnebeke2.  

 

Telefoonster of telefooncirkel 

Beschrijving 
Een beproefde methode om sociaal geïsoleerden te benaderen op warme dagen 
is het opbelsysteem, de telefoonster. Iedere geïsoleerde die zich in een precaire 
of afhankelijke toestand bevindt, kan zich daarvoor (laten) inschrijven. Wie zich 
aanmeldt, krijgt op bepaalde tijdstippen tijdens de week een telefoontje van een 
vrijwilliger. Dat kan gaan over koetjes en kalfjes, het weer of over handelaars die 
in de zomer sluiten.  

Tijdens het telefoongesprek herinnert de vrijwilliger de geïsoleerde aan de 
preventieve maatregelen die hij kan nemen tegen hitte en krijgt hij informatie 
over waar hij koele ruimten in de buurt kan vinden. Maar hét doel is: checken of 
alles in orde is. De inschrijving moet vrijwillig zijn en het lidmaatschap is 
kosteloos. Er gelden duidelijke afspraken over wie door wie wordt opgebeld. 
Eventueel krijgt de vrijwilliger die belt een vergoeding.  

De telefooncirkel bestaat uit een vaste groep van mensen die elkaar dagelijks op 
hetzelfde tijdstip bellen. Dat gebeurt meestal in een vaste volgorde, zodat 
iedereen altijd van dezelfde persoon een telefoontje krijgt. Er wordt actief 
gezocht naar ouderen die elkaar willen bellen. Een verantwoordelijke (vrijwilliger 
of praktijkwerker) begeleidt de telefooncirkel. Als iemand zich zorgen maakt over 
een telefoonmaatje, bijvoorbeeld bij onbeantwoorde telefoontjes, kan hij dat 
doorgegeven aan de verantwoordelijke. Die neemt op zijn beurt poolshoogte en 
schakelt hulp in of stuurt iemand op huisbezoek als dat nodig is. De laatste 
deelnemer belt de vrijwilliger. Zo is de cirkel rond.  

Er bestaan ook opbelsystemen waarbij een professional ingeschakeld wordt om 
sociaal geïsoleerden met een multiproblematiek te ondersteunen. Soms wordt 
er ook een faxnummer en mailadres bezorgd aan slechthorenden of mensen die 
het moeilijk hebben om zich uit te drukken.  

Randvoorwaarden 
• intensieve voorbereiding en opvolging 

• projectcoach of projectmedewerker nodig om de vrijwilligers te 
begeleiden 

• voldoende vrijwilligers mobiliseren die bereid zijn om zich enkele uren per 
dag vrij te maken 

• vaste gesprekspartners noodzakelijk, voor de continuïteit en 
vertrouwensband 

• de vrijwilligers moeten specifiek getraind zijn/worden in telefonische 
gespreksvoering met sociaal geïsoleerden 

• de vrijwilligers moeten kennis hebben van de thematiek warme dagen, 
mogelijke preventieve maatregelen, een lijst van koele plaatsen in de 
buurt, enzovoort 

                                                             
2 bron: VVSG, Het zorgnetwerk ... Geraadpleegd via: 
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/methodieken/Pages/zor
gnetwerk.aspx#WebPartWPQ2_ChromeTitle 

http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/methodieken/Pages/zorgnetwerk.aspx#WebPartWPQ2_ChromeTitle
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/methodieken/Pages/zorgnetwerk.aspx#WebPartWPQ2_ChromeTitle


 

• de vrijwilligers moeten kennis hebben van de sociale kaart voor goede 
doorverwijzingen 

• de vrijwilligers moeten de juiste personen kunnen verwittigen bij 
noodgevallen 

• tijd en ruimte om een vertrouwensband op te bouwen tussen de 
vrijwilliger en de sociaal geïsoleerde 

• eenvoudig en laagdrempelig registratiesysteem 

• dienstenaanbod op warme dagen, zoals een boodschappendienst of 
huisbezoeken bij noodgevallen 

• beschikbare maatschappelijk assistent of (vrijwillige) arts om noodsituaties 
te beoordelen en op een gepaste manier te kunnen reageren 

Meerwaarde van een telefooncirkel bij warme dagen  
Een telefooncirkel verhoogt de zelfredzaamheid en sociale controle onder 
alleenwonenden. Op warme dagen werkt het als een vinger aan de pols. Iedereen 
kan meedoen, jong en oud.  

Zodra sociaal geïsoleerden aangesloten zijn, groeit er doorgaans vrij snel een 
vertrouwensband tussen de telefoonster en de geïsoleerde. Na een tijdje willen 
ze de telefonische contacten niet meer missen. Het geeft de vrijwilligers een 
gevoel van voldoening. Een telefoonronde doen is minder tijdrovend dan fysieke 
huisbezoeken, waardoor het bereik groter wordt. Telefonisch contact is 
bovendien minder opdringerig dan een huisbezoek. De vrijwilliger is geen 
indringer in de persoonlijke leefomgeving van de sociaal geïsoleerde. 

Vooral in steden biedt dit opbelsysteem perspectieven. Sociaal geïsoleerden 
hebben behoefte aan een menselijke stem als ze alleen wonen. Met een 
opbelsysteem wordt de sociale band met sociaal geïsoleerden hersteld en kan 
een oogje in het zeil gehouden worden. Bij problemen kan op afstand meteen 
ingegrepen worden.  

Drempels en valkuilen 
Het is niet evident voor sociaal geïsoleerden die sociale participatie mijden om 
op eigen initiatief in te tekenen voor een opbelsysteem. Veel senioren, hoe 
geïsoleerd ook, ondernemen daarvoor geen stappen. Sommigen willen niets 
vragen, anderen hebben het gevoel dat ze niets of niemand nodig hebben. 
Hulpvragers geven vaak de voorkeur aan persoonlijk contact. Bovendien geeft 
telefonisch contact op afstand geen beeld van de concrete leef- en woonsituatie 
van de sociaal geïsoleerde.  

Bij sociaal geïsoleerden verlopen de gesprekken vaak weinig gestructureerd. 
Soms lukt het de vrijwilligers of professionals niet om het gesprek op gang te 
krijgen of te houden, omdat de oudere of sociaal geïsoleerde moeizaam 
communiceert of zeer terughoudend is. Anderen zijn dan weer niet af te 
remmen. De vrijwilliger of professional moet dan veel moeite doen om het 
gesprek in goede banen te leiden en niet te verzanden in eindeloze discussies. 
Sommigen hebben gedragsproblemen die de gesprekken bemoeilijken. Soms is 
het niet mogelijk om tot een gesprek te komen, omdat het wantrouwen van de 
oudere tegenover de professional nauwelijks te overbruggen is. 



 

Communicatie met sociaal geïsoleerden rond 
telefoonproject 

Voorbeeld van communicatie (Brusselse buurthuizen): 

• Voel je je eenzaam? Heb je een kwetsbare gezondheid? Kun je je moeilijk 
verplaatsen? Ken je iemand met die problemen? Aarzel dan niet om 
contact op te nemen met … (gratis meldnummer). Slechthorenden of 
mensen die zich mondeling slecht kunnen uitdrukken, kunnen faxen naar 
… of mailen naar … 
Wil je graag praten of een moment delen met een persoon die naar jou 
luistert? Voel je je soms eenzaam en heb je tijdens warme dagen behoefte 
aan iemand die over jou waakt? Schrijf je dan in … Een team van 
vrijwilligers belt je regelmatig op om te praten. Wie zich inschrijft 
verzekert zich van een goede bescherming bij grote hitte.  
 

Voorbeeld folder:  
Protégez-vous en vous inscrivant auprès des services de la ville 

Voorbeelden: 

• Deze gemeenten of OCMW’s hebben een opbelsysteem opgezet: 
Antwerpen, Asse, Beersel, Edegem, Gent, Gooik, Grimbergen, Kortenaken, 
Ledegem, Leuven, Lint, Middelkerke, Oostende, Poperinge, Sint-Genesius-
Rode, Sint-Niklaas, Steenokkerzeel3.  

• Téléphon’âge (Frankrijk): in verschillende Franse steden en dorpen (Parijs, 
Nancy, Brest …) zijn telefonische platformen beschikbaar waarop sociaal 
geïsoleerden kunnen intekenen. Iedereen ouder dan 60 jaar kan zich 
aanmelden en vragen om op een bepaald tijdstip tijdens de week door een 
vrijwilliger opgebeld te worden. Het doel van dit project is om de sociale 
band te herstellen met sociaal geïsoleerden en een oogje in het zeil te 
houden. Als er problemen rijzen, kan hulp op afstand aangeboden 
worden. Een multidisciplinair team van het Gerontologisch Centrum wordt 
gemobiliseerd in geval van nood. Binnen het project zijn er – naast een 
opgeleid vrijwilligersteam – een professionele medewerker, een 
projectcoördinator, een maatschappelijk assistent, een ouderenwerker, 
een sociaal adviseur en een dokter actief.  

• Voorbeeld telefooncirkel: Rode Kruis Gouda en Humanitas folder 

 

  

                                                             
3 Bron VVSG: De telefoonster, geraadpleegd via: 
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/methodieken/Pages/Tel
efooncirkelof-ster.aspx 

https://api-site-cdn.paris.fr/images/143985.pdf
https://api-site-cdn.paris.fr/images/143985.pdf
http://www.rodekruisgouda.nl/telefooncirkels/
https://www.humanitas.nl/contentassets/8dda06e1a64a4d6c9cdbbbcd3d6b36b0/telefooncirkel_folder_2016-7.pdf
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/methodieken/Pages/Telefooncirkelof-ster.aspx
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/methodieken/Pages/Telefooncirkelof-ster.aspx


 

Huisbezoek 

Beschrijving 

Een huisbezoek is een proactief instrument om op een outreachende manier 
sociaal isolement te detecteren en snel hulpvragen op te sporen. Via 
huisbezoeken krijgen lokale besturen en organisaties zicht op de concrete 
leefsituatie en woonomstandigheden bij specifieke doelgroepen.  

OCMW-diensten doen vaak het hele jaar door huisbezoeken bij kwetsbare 
groepen in de buurt, via zogenaamde bezoekersteams. Sommige lokale besturen 
grijpen de verjaardag van alleenstaande ouderen aan om een huisbezoek te 
plannen. Het hoofddoel van bezoekersteams? De zelfredzaamheid en het 
welbevinden herstellen of eventueel verbeteren van zelfstandig wonende 
ouderen die door omstandigheden uit hun evenwicht geraakt zijn.  

Via een filtersysteem kan een lijst opgesteld worden met mensen die tijdens de 
zomermaanden extra zorg nodig hebben. Het aantal huisbezoeken met een team 
van vrijwilligers kan tijdens warmteperioden stijgen. Iedere vrijwilliger heeft zijn 
vaste adressen waardoor een vertrouwensband ontstaat.  

Randvoorwaarden 

• ruimte en tijd maken om een vertrouwensband op te bouwen (draagvlak 
binnen de organisatie) 

• opleiding om huisbezoeken op een goede manier te laten verlopen 

• een luisterend oor bieden 

• een bekend gezicht in de wijk 

• een vrijwilliger met kennis van de buurt 

• vrijwilliger en sociaal geïsoleerde zijn gelijkwaardige gesprekspartners (ook 
de vrijwilliger mag verwachten met respect behandeld te worden)  

• duidelijke afspraken over de frequentie van het aantal bezoeken en de 
verwachtingen  

• een legitimatiebewijs voor vrijwilligers 

Drempels en valkuilen 
Het is niet altijd eenvoudig om sociaal geïsoleerden via huisbezoeken goed te 
detecteren. Een eerste huisbezoek geeft niet altijd uitsluitsel. Een sociaal 
geïsoleerde kan aangeven dat alles in orde is, terwijl er in werkelijkheid toch 
problemen zijn. Ook al er geen gehoor gegeven wordt, kan het zich afsluiten een 
teken van sociaal isolement zijn. 

Het voordeel van huisbezoeken? De bezoeker krijgt een zicht op de feitelijke 
leefsituatie van de sociaal geïsoleerde en kan meteen ook vragen stellen rond de 
wenselijkheid van een huisbezoek. De bezoeker moet rekening houden met 
gevoelens van schaamte en met mensen die erg gesteld zijn op privacy. De vraag 
stelt zich in hoeverre een huisbezoek onaangekondigd mag gebeuren en of er 
systematisch gecontroleerd kan worden of alles in orde is. Hoe groot zijn de 
gezondheidsproblemen en is er intensievere hulp nodig? Wat als de sociaal 
geïsoleerde alle hulp weigert terwijl duidelijk is dat er een hoge behoefte is aan 
hulp om gezondheidsproblemen te voorkomen?  

Huisbezoeken kunnen in het vaarwater komen van ziekenzorg. In dat geval 



 

moeten er duidelijke taken afgesproken worden.  

Interventies moeten ook zorgvuldig afgebouwd worden om gevoelens van 
teleurstelling of een beschadigde vertrouwensband te voorkomen. De sociaal 
geïsoleerde kan afhankelijk worden van huisbezoeken.  

Postbodes op huisbezoek 
Naast vrijwilligers kunnen ook postbodes op warme dagen een bezoekje brengen 
aan sociaal geïsoleerden. Verschillende lokale besturen en OCMW’s gebruiken 
het bclose-project van bpost, een dienstverlening aan huis waarbij postbodes 
ingeschakeld worden. Deze samenwerking met Bpost biedt voordelen. Het is een 
laagdrempelige manier om bij mensen binnen te komen en informatie te 
vergaren over hun leefsituatie, omgeving en zorgbehoeften of om signalen van 
eenzaamheid op te vangen.  

De postbode komt dagelijks voorbij elk huis. Hij is voor velen een bekende figuur 
in de straat en geniet het vertrouwen van vele bewoners. Daardoor is er vaak een 
hoge respons. Als niemand opendoet, probeert de postbode het later nog eens. 
Komt er geen teken van leven? Dan kunnen de sociale diensten van het OCMW 
iemand langssturen.  

De postbodes krijgen een training en worden geïnformeerd over de 
dienstverlening van het OCMW. Bpost maakt de OCMW-diensten bekend om 
mensen die hulp nodig hebben te informeren waar ze terechtkunnen. De 
postbodes signaleren wat ze ter plekke opmerken (bijvoorbeeld signalen van 
verwardheid of verwaarlozing). De postbode kan een preventieve screening 
uitvoeren op sociaal isolement. Zo worden ook onzichtbare behoeften duidelijk.  

Op warme dagen kunnen via het lokale dienstencentrum postbodes ingeschakeld 
worden om op een gerichte manier sociaal geïsoleerden op te sporen, hen te 
adviseren hoe ze kunnen omgaan met warme dagen en hen te informeren over 
het ondersteuningsaanbod in de buurt, zoals het dienstencentrum, 
buurtnetwerken, een boodschappendienst, een lijst van koele plaatsen met 
vervoersmogelijkheden ernaartoe, thuiszorgdiensten, maaltijden aan huis, 
enzovoort. 

Het nadeel om postbodes in te schakelen? Ze hebben beperkte tijd en ruimte om 
op een intensieve manier sociaal geïsoleerden te begeleiden. Vaak komen deze 
opdrachten boven op de gewone ronde van de postbode.  

Meer info:  

De postbode stelt vragen (Netwerk Thuiszorg) 

‘t Heft in handen: Praktijkboek activerend huisbezoek bij ouderen4.  

 

Voorbeelden: 

• Buurthuizen (Brussel): iedere geïsoleerde persoon in een precaire of 
afhankelijke toestand kan zich (laten) inschrijven voor de collectieve actie 
van de Brusselse buurthuizen via een gratis telefoonnummer om gebruik 
te kunnen maken van de diensten die aan het hitteplan verbonden zijn. Er 

                                                             
4 Steege, ter, G., Penninx, K., Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, NIZW, 2000 

http://www.netwerkthuiszorg.be/sites/default/files/1800/2016lokaal05_-_de_postbode_stelt_vragen.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/heft-in-handen-totaal.pdf


 

is ook een faxnummer en een e-mailadres voor slechthorenden of mensen 
die het moeilijk hebben om zich uit te drukken. Zodra de temperatuur 
oploopt tot meer dan 28 graden Celsius, brengen de verschillende teams 
bezoeken aan huis. Ze waken zo over de gezondheidstoestand van de 
mensen, controleren de binnentemperatuur van hun woning en delen 
water uit. De teams hebben regelmatig contact met de ingeschreven 
personen en controleren ook de leefomstandigheden in de woning.  

• Buurhuis Mellery (Laken) stuurt teams met jobstudenten op pad om 
tegemoet te komen aan alle hulpvragen van alleenwonende ouderen, 
zoals boodschappen doen, met de hond wandelen, enzovoort. De 
jobstudenten (uit de opleidingen humane wetenschappen, psychologie, 
sociaal assistent, dokter) worden begeleid door een sociaal assistent van 
het buurthuis.  

• Maatschappelijk werkers van lokale dienstencentra (OCMW) brengen in 
het kader van het Gentse hitteplan een bezoekje aan alleenstaande 
senioren en zieken uit de buurt op warme dagen. Ze zien erop toe dat 
senioren voldoende drinken en doen boodschappen. 
 
 

Digitaal ondersteunde communityprojecten  

Beschrijving 
Een aantal innovatieve concepten zetten in op digitale apps die verschillende 
(doel)groepen met elkaar matchen om sociaal geïsoleerden uit hun isolement te 
halen of hun sociale netwerk te behouden en vergroten. Via een digitaal 
communicatie- en dienstenplatform wordt ingezet op meer zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid van thuiswonende sociaal geïsoleerden of op een sterkere 
samenwerking tussen actoren in de wijk en contacten tussen de ouderen en de 
buurt. 

Meerwaarde 
• vermindert vraag- en handelingsverlegenheid bij de gebruiker en de 

vrijwilliger 

• zorg op afstand, beeldbellen  

• minder mobiele sociaal geïsoleerden krijgen van thuis uit hulp 

• snelle en laagdrempelige uitwisseling rond behoeften (of 
medicatieschema’s) van sociaal geïsoleerden in de buurt 

• verhoogt zelfzorg en empowerment 

• vermijdt extra ziekenhuisopnames 

• digitale ontsluiting van de doelgroep geeft hen tools in handen om 
netwerken te onderhouden of uit te bouwen 

Valkuilen 
• financiële toegankelijkheid van de doelgroep en beschikbaarheid van het 

internet 

• hoge mate van digibetisme onder de doelgroep vraagt aanvankelijk om 
intensieve training 

• leren op maat: (individuele) begeleiding is arbeidsintensief 

• netwerken onderhouden vereist professionele ondersteuning 



 

 
 

 

Voorbeelden: 

• Proeftuinproject ‘Wijk aan zet’ met ONLINE buurten: ONLINE buurten 
ging aan de slag in drie verschillende buurten (Brugge: Zeebrugge, 
Assebroek; Oostende: het Westerkwartier). Het platform zette het 
digitale communicatie- en dienstenplatform Cubigo in om niet alleen de 
zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de oudere te vergroten maar 
ook de verbinding met anderen te vergemakkelijken. Cubigo zorgde 
ervoor dat familie, mantelzorgers, vrijwilligers, thuisverplegers, 
huisartsen of andere professionele zorgverleners op een 
laagdrempelige manier informatie konden uitwisselen. Zo konden 
behoeften sneller gedetecteerd worden en de continuïteit in zorg werd 
gegarandeerd.  

Via ONLINE buurten werd vraag- en handelingsverlegenheid voor 
burenhulp overbrugd. Via een buurtmarktplaats voor en door bewoners 
werden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. De burenhulp bestond 
uit eenvoudige taken, zoals naar de apotheker gaan of een 
boodschappendienst.  

Meer info: www.onlinebuurten.com 

• GoodGym: GoodGym helpt mensen om fit te blijven door fysieke 
looptrainingen, individueel of in groep, te koppelen aan 
vrijwilligersacties in de buurt. Een van de formules matcht een loper met 
een coach, een sociaal geïsoleerde oudere persoon. Zodra de loper lid 
is, helpt het systeem hem om fit te blijven door tijdens zijn loopparcours 
een bezoekje te brengen aan een sociaal geïsoleerde. Zo houden sociaal 
geïsoleerden contact met de buitenwereld.  

Op warme dagen kan dit initiatief ervoor zorgen dat er een extra oogje 
in het zeil gehouden wordt en het welbevinden van sociaal geïsoleerden 
opgevolgd wordt. Lopers kunnen ook kiezen om tijdens hun looproute 
een oudere persoon te helpen met een kleine praktische taak die ze niet 
meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Deze missies geven een reden aan 
lopers om verschillende parcoursen af te leggen en hebben een enorme 
impact op het leven van thuiswonende sociaal geïsoleerden. Op warme 
dagen zouden deze lopers een kleine boodschap kunnen doen voor 
minder mobiele sociaal geïsoleerden of drinkwater aanvullen.  

Meer info: www.goodgym.org  

• Noblito: Noblito is een applicatie in opbouw die mensen ertoe wil 
aanzetten om af en toe contact op te nemen met iemand die in een 
woon-zorgcentrum, serviceflat of assistentiewoning verblijft, maar 
evengoed met iemand die nog thuis woont. Noblito matcht ouderen 
met jongeren, vrijwilligers, organisaties en andere ouderen. De Noblito-
contacten krijgen af en toe een herinnering om contact op te nemen 
met iemand die er misschien behoefte aan heeft. Dat kan met een 
zorgbabbel tijdens een bezoek of een telefoongesprek, maar ook een 
kleine attentie sturen behoort tot de mogelijkheden.  

https://www.onlinebuurten.com/
http://www.goodgym.org/


 

Meer info: www.noblito.be  

• Z’app: Z’app staat voor ZorgApp en is speciaal voor ouderen, 
zorgbehoevenden en hun mantelzorgers (ontwikkeld door CM). Via de 
computer of tablet kunnen ze onder meer beeldbellen met vrienden, 
familie of een CM-medewerker maar ook een agenda bijhouden, 
berichten lezen en schrijven en maaltijden bestellen.  

Meer info: www.cm.be    

 

Buitenlandse voorbeelden: 

www.wehelpen.nl  

www.nlvoorelkaar.nl  

www.mijnbuurtje.nl  

www.wijkconnect.com  

www.hoplr.com  

  

http://www.noblito.be/
https://www.cm.be/applicatie/mobiel/zorgapp/index.jsp
https://www.wehelpen.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.mijnbuurtje.nl/
https://www.wijkconnect.com/
https://www.hoplr.com/


 

Interventies met professionals,  
de praktijkwerker 
De inzet van een professional is cruciaal om de onderlinge informele steun bij 
kwetsbare bewoners op lokaal vlak te vergroten. Sociaal geïsoleerden bereik en 
betrek je niet zomaar. Het is een proces van lange adem dat vraagt om een zekere 
professionaliteit5. Deze professional is een verbindingsfiguur die bruggen bouwt 
tussen het lokale bestuur, lokale organisaties, vrijwilligers, sleutelfiguren en 
kwetsbare doelgroepen. De lokale sociale kaart kent de professional als zijn 
broekzak. De buurt is zijn natuurlijke habitat en hij begeeft zich in de 
leefomgeving van mensen.  

Deze professional zit in het ideale geval ingebed in een gemeente, het OCMW, 
het dienstencentrum of een andere organisatie. Deze lokale diensten dragen bij 
uitstek bij tot de uitbouw van informele en buurtgerichte (zorg)netwerken. In 
functie daarvan gaan zij de samenwerking aan met de woon-zorgcentra in de 
buurt, lokale preventieactoren, samenlevingsopbouw, het verenigingsleven of de 
buurtwerking. Ze vormen ook een laagdrempelig aanspreekpunt voor 
mantelzorg, thuiszorg en thuiszorgondersteuning. Daarnaast hebben ze 
bijzondere aandacht voor sociaal geïsoleerden die minder gemakkelijk toegang 
hebben tot een ondersteunende omgeving. (Zie bijlage schema) 

Randvoorwaarden 
Niet alle praktijkwerkers beschikken over de juiste professionaliteit om aan de 
slag te gaan. Het is niet iedereen gegeven om ‘eropaf’ te gaan. Een organisatie 
kan niet zomaar iemand belasten met de opzet of ondersteuning van 
buurtnetwerken rond sociaal geïsoleerde ouderen. Bepaalde competenties zijn 
nodig op het vlak van kennis, vaardigheden en attitude om outreachend te 
werken. Praktijkwerkers infiltreren in de leefwereld van sociaal geïsoleerden. 
Kennis rond outreachend werken, de presentietheorie en waarderend coachen 
kan helpen en houvast bieden. Die kennis halen ze uit praktijkervaring en 
intervisies met andere praktijkwerkers in soortgelijke praktijken.  

Ook deze vaardigheden zijn nodig:  

• verbindend werken: werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, 
samenwerken met individuen, verenigingen, collega’s en organisaties 

• generalistisch werken: aandacht voor verschillende levensdomeinen van 
het individu 

• handelen vanuit ‘onzeker weten’, kunnen omgaan met onvoorziene 
omstandigheden, met de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit  

• mensen kunnen ondersteunen om hun eigen mogelijkheden te 
mobiliseren 
 

De praktijkwerker beschikt over een open en participatieve basishouding. Gevoel 
van gelijkwaardigheid bieden is erg belangrijk. De professional mag nooit een 
experthouding aannemen.  

Essentiële kenmerken zijn:  

• echtheid 

                                                             
5 Heylen, L., 2016 



 

• betrokkenheid  

• gelijkwaardigheid  

• openheid 

• onvoorwaardelijkheid 

• positieve attitude  

• professionele nabijheid  

• betrouwbaarheid 

• respect 

Effectieve interventies 
www.movisie.nl  

Meer info: Onderzoeksrapport ‘Ouderen in sociaal isolement’ (Movisie) 

 

https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies/alle-esi
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Onderzoeksrapport-NO20-Ouderen-in-sociaal-isolement%20%5BMOV-6802485-1.0%5D.pdf

