
Thuis in Gavere

Verslag cocreatie workshop op 21 juni 2017



Welkomstwoord

door schepen van senioren Mevr. Tanja Eeckhout 



Het ‘Thuis in Gavere’ project

De gemeente/OCMW biedt vandaag al veel aan (bv. op socio-cultureel vlak o.a. door een 
goede samenwerking met de Seniorenraad die een trefpunt voor senioren uitbaat; op vlak 
van zorgdiensten o.a. poetsen, karweien en vervoer). Toch zijn er nog steeds noden bij 
ouderen waarvoor dit aanbod niet volstaat. Door de methodiek van service design willen we 
samen met ouderen op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen, die zowel informeel als 
formele dienstverlening combineert. 



Stappen

Hier zijn we nu



Elizabeth Verhetsel  
Service Designer 
bij Twisted Studio

Marlies Deforche  
Service Designer 
bij Twisted Studio

Peter D’Herde 
Procesbegeleider 

bij Kwadraet

Wie zijn wij?
Cocreatie experts van Kwadraet en service design bureau Twisted Studio tekenen het proces uit en begeleiden de gemeente en haar 
bewoners tijdens dit traject.



Waarom Service Design?

Service design is een methode om nieuwe, waardevolle diensten te ontwerpen of bestaande 
diensten te optimaliseren. Deze methode gaat uit van een integrale kijk op de dienstverlening. 


De meerwaarde van deze methodiek is dat het vanuit een mensgericht ‘designdenken’ wordt 
aangepakt. Vanuit de noden van de gebruikers wordt er samen met andere belanghebbenden 
naar concrete oplossingen gezocht. Tijdens het traject wordt er ook gebruik gemaakt van 
visualisaties. Ideeën worden zo snel mogelijke concreet gemaakt door middel van foto’s, 
tekeningen en maquettes en steeds afgetoetst met de gebruikers.




Gebruikerservaring

Design



Service design is…

Diensten of 
beleid 

bedenken of 
verbeteren

Aansluitend bij 
de noden en 
drijfveren van 

gebruikers

Mindset = 
Design thinking

Beroep = 
Service Design

Cocreatie met 
gebruikers

Holistisch



Falen is nuttig

Als iets lukt, hoop je dat het de volgende keer ook lukt, maar heb je iets geleerd? Vooral als 
iets mislukt kunnen er lessen getrokken worden, komt er nuttige feedback, en kunnen we 
groeien. Tijdens dit traject beschouw we “falen” als een onmisbaar onderdeel in een 
groeiproces. Dit doen we door onze ideeën zo snel mogelijk te gaan testen met onze 
gebruikers. Zo kunnen we in een vroeg stadium de nodige bijsturingen doen om te 
verzekeren dat ons idee écht werkt.



Agenda vandaag

We zoeken creatieve oplossingen. We hebben immers geen invloed op structurele ingrepen op openbaar vervoer of wegenwerken. 
Zo kunnen we niet zorgen voor nieuwe buslijnen, extra gebouwen, of meer uren in een dag.


Dit willen we doen via:

• Denken vanuit het perspectief van jezelf én de andere inwoners van Gavere.

• Ideeën bedenken voor de uitdagingen waar Gavere voor staat.

• Enkele ideeën uitwerken



Het onderzoek

We leefden ons in en wat we eruit leerden




We interviewden ouderen thuis



We interviewden ouderen in woonzorgcentra en service flats



We interviewden mensen die ouderen ondersteunen: 
professioneel en niet-professioneel



We ervaarden zelf hoe het is om slechtziend en minder mobiel te zijn via de 
toolkit van het expertisecentrum Valpreventie



Bellevue
Mantelzorgers

De Lork

Dienst Vrije tijd

De seniorenraad

Den Oever 

WZC Mariahuis

De bibliotheek

We spraken met ...

OCMW

VVSG
Ouderen thuis

Ouderen in een rusthuis

Vigez

AlleenstaandenThuiswonende oudere koppels



We ordenden alle informatie, lichten de inzichten en uitdagingen uit.



• Ouderen willen zelf het heft in handen houden maar mogen niet altijd mee beslissen.


• Hoe oud je ook bent, je kan nog steeds iets doen voor een ander.


• Ouderen hebben nood aan sociaal contact maar durven of kunnen niet altijd zelf de stap zetten.


• Het beleid stuurt aan op centralisatie van diensten terwijl de inwoners vragen naar acties op wijkniveau.


• Een partner verliezen is onvermijdelijk, toch is hier weinig ondersteuning voor of zijn we er niet op voorbereid.


• Hoe makkelijker de taak, hoe moeilijker het is om hulp te vragen (vb. boodschappen doen vs kiné)


• Er is veel aanbod van zorg en activiteiten in Gavere, maar je moet het weten.


• Het heuvelachtige en landelijke typeert het charmante Gavere, maar zorgt voor obstakels voor de 
toegankelijkheid van winkels en zelfs het gemeentehuis.

Enkele inzichten



Vanuit het onderzoek kwamen we 
tot volgende uitdagingen…



Uitdagingen

Hoe kunnen we de omgeving van 
een oudere geruststellen wanneer 
hij/zij nog voldoende gezond is om 
zelf te beslissen of zelfstandig te 

leven?

Hoe kunnen we nog meer contact 
creëren tussen jong en oud in 

Gavere?

1 2

Hoe kunnen we 

het zorgen voor ouderen 


meer zichtbaar maken zodat het 
anderen inspireert?

Hoe kunnen we mensen 

zoveel mogelijk aanzetten om nog 
eens langs te gaan bij de ouderen 

die ze kennen?

3

4

Hoe kunnen we van de kennis van 
de lokale geschiedenis van 

ouderen een reden maken om 
kennis te maken met nieuwe 

buren?

5

Hoe kunnen we het doodnormaal 
maken om vaak langs te gaan bij 

mensen uit de buurt?

6

We overliepen alle uitdagingen met de deelnemers en gingen na of er iets 
ontbrak of moest bijgestuurd worden.



Uitdagingen

Hoe kunnen we het aanbod van 
zorg en activiteiten voor ouderen in 
Gavere voor iedereen toegankelijk 

en overzichtelijk maken?

Hoe kunnen we nieuwe actieve 
routines inbouwen in het leven van 

ouderen?

7 8

Hoe kunnen we ouderen 
ondersteunen om elkaar uit te 

nodigen voor een tijdsbesteding?

Hoe kunnen we activiteiten

zo dicht mogelijk bij de oudere 

thuis in Gavere laten plaatsvinden?

9

10

Hoe kunnen we de berg waarop 
het gemeentehuis staat 

overwinbaar maken voor ouderen?

11

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
ouderen in Gavere zolang mogelijk 

hun boodschappen zelf kunnen 
doen?

12



Uitdagingen

Hoe kunnen we ons beter 
voorbereiden op het ‘verliezen’ van 

mensen die belangrijk voor ons 
zijn?

Hoe kunnen we ouderen die 

iemand verliezen ondersteunen 
zodat ze niet in een isolement 

vallen?

13 14

Hoe kunnen we ouderen een reden 
geven om te praten over hun 
verdriet en moeilijkheden?

Hoe kunnen we organiseren dat 
ouderen samen dagelijkse dingen 
doen met mensen uit de buurt?

15

16

Hoe kunnen we vermijden dat de 
angst om te vallen de dagelijkse 
gezonde en actieve routines van 

ouderen stopt?

17

Hoe kunnen we mantelzorgers in 
Gavere sneller laten ervaren dat het 

goed is om hulp te vragen?

18



Uitdagingen

Hoe kunnen we zorgen dat 

mensen die een belangrijke rol 

spelen in het leven van Gaverlingse 
ouderen elkaar kunnen helpen?

Hoe kunnen we mensen met tijd 
voor een gesprek in contact 

brengen met ouderen in Gavere die 
er nood aan hebben?

19 20

Hoe kunnen we mensen met veel 
tijd mobiliseren of motiveren om 

een rol op te nemen?

20

Hoe kunnen we de thuisomgeving 
organiseren om langer thuis te 

blijven?

21
Uitdaging 20 
werd aangepast

Er werd een 
nieuwe uitdaging 
toegevoegd.

We overliepen alle uitdagingen met de 
deelnemers en gingen na of er iets ontbrak of 
moest bijgestuurd worden.



1. Hoe kunnen we de omgeving van een oudere geruststellen wanneer 
hij/zij nog voldoende gezond is om zelf te beslissen of zelfstandig te 
leven?


2. Hoe kunnen we nog meer contact creëren tussen jong en oud in 
Gavere?


3. Hoe kunnen we het zorgen voor ouderen meer zichtbaar maken 
zodat het anderen inspireert?


4. Hoe kunnen we mensen zoveel mogelijk aanzetten om nog eens 
langs te gaan bij de ouderen die ze kennen?


5. Hoe kunnen we van de kennis van de lokale geschiedenis van 
ouderen een reden maken om kennis te maken met nieuwe buren?


6. Hoe kunnen we het doodnormaal maken om vaak langs te gaan bij 
mensen uit de buurt?


7. Hoe kunnen we het aanbod van zorg en activiteiten voor ouderen in 
Gavere voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk maken?


8. Hoe kunnen we nieuwe actieve routines inbouwen in het leven van 
ouderen?


9. Hoe kunnen we ouderen ondersteunen om elkaar uit te nodigen 
voor een tijdsbesteding?


10. Hoe kunnen we activiteiten zo dicht mogelijk bij de oudere thuis in 
Gavere laten plaatsvinden?

Alle uitdagingen op een rij
11. Hoe kunnen we de berg waarop het gemeentehuis staat overwinbaar 

maken voor ouderen? 


12. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in Gavere zolang mogelijk hun 
boodschappen zelf kunnen doen?


13. Hoe kunnen we ons beter voorbereiden op het ‘verliezen’ van mensen die 
belangrijk voor ons zijn?


14. Hoe kunnen we ouderen die iemand verliezen ondersteunen zodat ze niet 
in een isolement vallen?


15. Hoe kunnen we Gaverlingse ouderen een reden geven om te praten over 
hun verdriet en moeilijkheden?


16. Hoe kunnen we organiseren dat Gaverlingse ouderen samen dagelijkse 
dingen doen met mensen uit de buurt?


17. Hoe kunnen we vermijden dat de angst om te vallen de dagelijkse gezonde 
en actieve routines van ouderen stopt?


18. Hoe kunnen we mantelzorgers in Gavere sneller laten ervaren dat het goed 
is om hulp te vragen?


19. Hoe kunnen we zorgen dat mensen die een belangrijke rol spelen in het 
leven van Gaverlingse ouderen elkaar kunnen helpen?


20. Hoe kunnen we mensen met veel tijd mobiliseren of motiveren om een rol 
op te nemen?


21. Hoe kunnen we de thuisomgeving organiseren om langer thuis te blijven?



Inspiratie

Welke soorten creatieve oplossingen zoeken we?



Fietsen met 
Google Street View

Het project ‘Fietsen doorheen je verleden’ is een samenwerking tussen zorgprofessionals uit 
woonzorgcentrum Witte Meren en onderzoekers van KU Leuven. De senioren fietsen virtueel door 
hun oude woonplaats op een hometrainer. Deze hometrainer is gekoppeld aan een beeldscherm 
dat het gevoel van een ritje door het dorp simuleert dankzij beelden van Google Street View. Het 
is een sociaal gebeuren: minder actieve ouderen kijken mee en praten over hun stad van vroeger.



Nederland in 
Beweging!

Nederland in Beweging! is een dagelijks TV-programma bedoeld voor volwassenen (55+) die 
willen investeren in hun gezondheid en daarvoor graag eenvoudige beweegoefeningen en 
gezondheidstips aangereikt willen krijgen. Kijkers kunnen door mee te doen aan de oefeningen al 
de helft van de dagelijkse norm van 30 minuten gezond bewegen behalen. 




Burenhulp Het project Burenhulp wil buren stimuleren tijd te maken voor elkaar. Het accent ligt op 
kleine praktische taken zoals de vuilniszak buiten zetten, een brief helpen invullen, een 
brood of flessen water meebrengen, een lamp vervangen … Enerzijds worden oudere en 
minder mobiele bewoners gestimuleerd om te durven vragen om hulp, anderzijds wordt 
iedereen opgeroepen om af en toe zelf hulp aan te bieden.



Tovertafel Speelse interactieve lichtprojecties verleiden kinderen, volwassenen en ouderen om in beweging 
te komen en samen plezier te hebben.



Ideeën bedenken

We gingen aan de slag met de uitdagingen.



Ontwerp principes

1. Speel met het gegeven dat je zelf kan beïnvloeden. 

2. Eenvoud is top! 

3. Bouw verder op elkaars ideeën. 

4. Denk niet aan praktische beperkingen, budgetten, timing. Dat doen we later.

*Falen is nuttig

We gaven een aantal ontwerp principes mee om de ideeënsessie af te bakenen. Deze principes bundelen 
bestaande expertise die van belang is om goede oplossingen te bedenken. 



De personages
Tijdens het bedenken van ideeën hielden we rekening met deze 4 personages die onze doelgroep voorstellen.









We deden 3 rondes van telkens 10 minuten waarbij duo’s oplossingen bedachten bij telkens 1 uitdaging en 1 personage. 

Er werden 52 ideeën gegenereerd.


Na een stemronde werden de populairste ideeën geselecteerd:

1. Centraal infopunt (14 stemmen)

2. Leer je buur kennen! Jaarlijks straatfeest, met ondersteuning van / aanmoediging door gemeente op initiatief van bewoners (9 stemmen)

3. All-round hulp: Beneden wonen en woning aanpassen aan de noden van de oudere + hulp van buitenaf (7 stemmen)

4. Jong geleerd, oud gedaan! Angst vermijden door dingen samen te doen. (6 stemmen)

5. U vraagt, wij draaien: Inventariseren van WIE wil WAT doen en WANNEER voor ouderen met een zorgvraag - 6 stemmen

6. Ontmoetingspunt in elke straat: Een stukje privaat eigendom aan de straat waarop een bankje van de gemeente komt, en wordt 

onderhouden door de gemeente. Dit vormt een ontmoetingspunt voor de buurtbewoners. (5 stemmen)

7. Busje komt zo! Diensten (OCMW, andere) die vervoer regelen (7 stemmen)

8. Buurtbabbels: Wekelijks komt een koffiebar in de straat of wijk, ouderen kunnen langskomen (4 stemmen)

9. Huisjesmoment: Gemeentebus rijdt van woonzorgcentrum langs huizen van ouderen om op bezoek te gaan (3 stemmen)

10.Santé - santé - santé: Buurt receptie voor nieuwe en oude bewoners (3 stemmen)

De eerste ideeën



De 8 uitgewerkte ideeën

We clusterden gelijkaardige ideeën uit de vorige ronde en werkten deze verder uit.



‘Kaarten op tafel’ wil all-round wonen en hulp bieden. Het is een kaartspel of kwartet met 
verschillende kaarten:
- informatie over (samen)wonen (kangeroe, co-house, …)
- informatie over subsidie voor woonaanpassingen
- informatie over verschillende diensten (vb. poetshulp/thuishulp)
- kaarten die behoeftes/vragen/oproepen bv. hulp in de tuin, boodschappen, etc
- kaarten die talenten aangeven, hobby’s bv. breien, fietsen, etc
- invulkaarten waar je een vraag of oproep kan schrijven bv. de oproep kan gaan over een 

kamer die vrij is en waar iemand mag komen wonen, of over een tuin waarin kan getuinierd 
worden

De laatste 3 types kaarten kan je ook aan je venster plaatsen of bij de brievenbus hangen. Het 
systeem kan ook een online versie hebben. Het online systeem zou automatisch kunnen 
matches maken tussen mensen die graag samen fietsen.

Voor wie?
Voor wie alleen woont maar hulp nodig heeft.

Wie is nodig?
Een centraal infopunt om te coördineren en het 
buurtwerk te stimuleren. Daarnaast zijn per wijk 
‘ambassadeurs’ of verantwoordelijken nodig.

Wat heeft geïnspireerd?
Burenhulp

Kaarten op tafel



Het Infopunt zoekt voor jou de oplossing of hulp. Het is :
- Laagdrempelig: er zijn verschillende manieren om het infopunt te 

contacteren (telefonisch, online, persoonlijk contact, aan huis). 
- Een neutrale dienst (geen partijdigheid voor een bepaalde dienst en ook 

geen negatief imago)
- Goed bereikbaar. 
- Continuïteit: door verschillende mensen laten bemannen

Het infopunt moet zorgen dat mensen weten waar info te krijgen en moet 
dus een goed overzicht zijn. 

Infopunt

Voor wie?
Voor elke Gaverling met een vraag: ouderen zelf, mantelzorgers, etc

Wie is nodig?
- Alle professionele en niet-professionele borgverleners. 
- Een coördinator die alle info bundelt en inventariseert. 
- Personen die de telefoonlijn bemannen.

Wat willen we testen?
Het in kaart brengen van de bestaande diensten met een kerngroep.



Dit idee lijkt zeer sterk op het infopunt (zie vorige pagina).

Het verschil zit hem in de focus: hier komt de informatie komt 
naar jou. Bij een voorval of andere aanleiding komt iemand bij de 
oudere thuis met informatie over het aanbod en hoe dit aan te 
vragen. De informatie wordt zeer eenvoudig gegeven met een 
bundeltje (een soort van gebruiksaanwijzing) voor de dienst.

U vraagt, wij draaien



Dit is een samenwerking met basisscholen. We roepen hen op om met 
senioren samen te werken. De school krijgt hulp van senioren die willen 
meehelpen met: 
- Kleren aandoen
- Wandeling naar bib begeleiden
- Voorlezen (leesoma’s en - opa’s)
- Fruit schillen
- Schoolfeest ondersteunen (kinderen aankleden)
- Tuin en dieren verzorgen
- …. 

Dit motiveert ouderen en geeft veel waardering en sociaal contact. Het 
zorgt ook voor beweging.

Thuiskomen in de school

Voor wie?
Voor senioren

Wie is nodig?
De gemeente (het OCMW), scholen, senioren, de seniorenraad

Wat heeft geïnspireerd?
Een school waar de grootouders van de kinderen zelf voorstelden om te 
helpen. (een deelnemer is juf op die school)



Busje komt toch
Het Mindermobielenvervoer van De Bron wordt uitgebreid naar marktdag 
en naar activiteiten van de senioren: pétanque, eiland, gezellig samenzijn.

De bus krijgt opstapplaatsen in alle gemeenten en op verschillende 
tijdstippen. Alles is per telefoon te regelen. De communicatie gebeurt per 
brief aan elke burger. Er komt tegelijk uitleg over hoe dienstenchecques 
kunnen aangevraagd worden, waarmee betaald wordt.

Voor wie?
Voor senioren

Wie is nodig?
De gemeente en een externe partner voor het busvervoer (bv. De Bron).

Wat heeft geïnspireerd?
Het experiment van de gemeente met het busje van ’t Eiland.

Wat willen we testen?
Is er meer gebruik van het busje met betere communicatie (brieven aan 
huis voor iedereen) en deze vorm?



Senioren of jongere vrijwilligers met een hart voor de natuur passen de tuin 
aan op maat van de eigenaar die het werk niet meer rond krijgt. We maken 
van de tuin van de oudere een onderhoudsvriendelijk, natuurvriendelijk 
gedeeld (volks)tuintje. 

In dit concept drinken ze samen tussenin een koffie. Zo is er pauze en 
contact. De tuin geeft rust en ontspanning, maar zorgt ook voor wat 
beweging. Het buitenleven geeft kans op meer sociaal contact. Het idee kan 
ook met dienstenchecques uitgevoerd worden.

Liever een moestuin

dan een woestijn

Voor wie?
- Senioren met een tuin voor wie de klus te zwaar wordt. 
- Mensen/senioren zonder tuin met zin om te tuinieren.

Wie is nodig?
- Vrijwilligers. 
- De groendienst van de gemeente.

Wat heeft geïnspireerd?
Burenhulp



Twee groepjes bedachten exact hetzelfde idee: 
Mensen samenbrengen door op regelmatige momenten af te spreken bij een drankje. Deze 
bijeenkomsten zouden in elke deelgemeente plaatsvinden, zodat een “ronde van Gavere” wordt 
gedaan. Er kan telkens een thema van de bijeenkomst zijn waarbij ouderen die daarover willen 
vertellen worden opgeroepen. Het gespreksthema kan bv. de geschiedenis van de buurt zijn. Er 
worden uitnodigingen naar iedereen gestuurd opdat ook nieuwe mensen komen. Eventueel 
komt een busje mensen ophalen. Er is gratis consumptie. Deelnemers krijgen de opdracht 
iemand mee te nemen.

Praatcafé - “Ronde van Gavere”

Voor wie?
Voor alle senioren. Alternatief: ook voor de 
mantelzorgers en vrijwilligers.

Wie is nodig?
- Een aantal vrijwilligers. 
- Een trekker per gemeente. 
- Ondersteuning door de gemeente en de 

seniorenraad.

Wat heeft geïnspireerd?
KVLV praatcafé

Wat willen we testen?
- Vinden we voldoende vrijwilligers?
- Lukt een lokale werking?
- Hoe bereiken we alleenstaande en 

eenzame mensen?
- Krijgen we mensen buiten of moeten ze 

opgehaald worden?



Volgende stap

Welkom op sessie 2!

12 september om 18.30u

In de tweede sessie wordt gekozen welke elementen uit de 
ideeën in testopstellingen worden vertaald en worden daarvan 
klad-opstellingen en ruwe schaalmodellen gebouwd. Deze 
nemen we mee naar de test-fase.



Afsluitend woord

Schepen van senioren, mevr. Tanja Eeckhout, gaf een afsluitend woordje 
waarmee zij het engagement van de gemeente uitsprak om aan de slag 
te gaan met deze ideeën. Daarnaast nodigde ze iedereen uit op sessie 2 

op dinsdag 12 september.



Vragen of opmerkingen?

Anna Sarkisian

anna.sarkisian@gavere.be



