Thuis in Gavere
Verslag cocreatie workshop op 12 september 2017

Woordje vooraf
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.

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 mogelijk concreet gemaakt door middel van foto’s, tekeningen en maquettes
en steeds afgetoetst met de gebruikers.

Stappen

Hier zijn we nu

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.

Deniz Altunas

Marlies Deforche

Koen Steuperaert

Product Designer
bij Twisted Studio

Service Designer
bij Twisted Studio

Procesbegeleider
bij Kwadraet

Wat vooraf ging

STAP 1:

Voorstellen van de uitdagingen
op basis van het onderzoek

STAP 2:

Oplossingen bedenken
in duo’s

STAP 3:

Stemmen op
favoriete ideeën

STAP 4:

Gestemde ideeën
verder uitwerken

De geselecteerde ideeën waren…
1. Kaarten op tafel
2. Thuiskomen in de school
3. Vrijwilligers centraliseren
4. Agenda maken
5. Praatcafé ‘Ronde van Gavere’
6. Dorpstuinen
Uit de 52 ideeën groepeerden we de gelijkaardige, hielden we de rekening met de stemming van de
deelnemers, en namen we de feedback van experten en de gemeente mee om tot deze selectie te
komen.

Wat is er al bezig?

Idee “Centraal Infopunt”
- Moet ervoor zorgen dat mensen weten waar info te
krijgen en moet dus een goed overzicht zijn.
- Wordt in een apart traject opgestart en getest met
professionelen en de doelgroep.

Twee aparte testen in Dikkelvenne
- Samenwerking met school
- Rond grootouderfeest
- 5 en 6de leerjaar: op de koffie
- Test tijdens Dikkelvense Feesten: ouderen komen
naar de feesten.

Jullie uitdaging vandaag

Uitdaging vandaag
- Ideeën tastbaar maken: hoe zal het eruit zien? welke
elementen zijn belangrijk?
- Kiezen wat we in de testfase gaan meenemen

Ideeën uit de vorige
workshop waar we vandaag
mee aan de slag gaan
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Thuiskomen in de school

Basisscholen
werken samen
met senioren

Sociaal
contact

Voeren ondersteunende
taken uit
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Vrijwilligers centraliseren

1 centraal punt

Op maat van
ouderen

Flexibel en
toegankelijk
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Kaarten op tafel

Kaartspel of
kwartet

Kaarten met
info rond
wonen en hulp

Invulkaarten
met behoeftes
en
aanbiedingen
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Agenda maken

Activiteiten
plannen

Iemand
meenemen

Uit het
isolement
treden
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Praatcafé ‘Ronde van Gavere’

Mensen
samenbrengen
met drankje

Thema per
bijeenkomst?

In elke
deelgemeente

Breng iemand
mee
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Dorpstuinen

Hart voor de
natuur en
tuinieren

Rust en
ontspanning in
de tuin

Sociaal
contact

Laagdrempelig

Inspiratie
Hoe zou het ‘tastbaar maken’ er kunnen uitzien?

Conceptueel

Rollenspel

Maquette

Omgeving creëren

Objecten maken

Ervaringen creëren in miniatuur

Digitale oplossingen combineren met rollenspel

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.

Maak!
Tijdens deze sessie vroegen we jullie om de ideeën tastbaar te maken met een ruwe testopstelling. We
gaven oefeningen om nog meer te focussen op de details en de uitwerking. We brachten materiaal mee om
testopstellingen te bouwen. Deze testopstellingen testen jullie al meteen met de andere deelnemers en zo
kwamen jullie tot nog verdere verbeteringen.
Stap 1: maak je testopstellingen en denk na WAT je wil testen
Stap 2: test met je buren en noteer hun feedback
Stap 3: werk je testopstelling bij op basis van de feedback die je kreeg
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Thuiskomen in de school

We roepen basisscholen op om met senioren samen te werken. De school krijgt hulp van senioren
met bijvoorbeeld:
- Kinderen helpen met kleren aandoen
- Wandeling naar bib begeleiden
- Voorlezen (leesoma’s en - opa’s)
- Schoolfeest ondersteunen
- Tuin en dieren verzorgen
- ….
Dit motiveert ouderen en geeft veel waardering en sociaal contact. Het zorgt ook voor beweging.
Jullie opdracht vandaag:
Bouw een concrete samenwerking met 1 school naar keuze uit, vanuit het perspectief van een oudere.
Jullie test-opstelling moet duidelijk maken:
- Hoe een oudere te weten komt dat dit bestaat.
- Hoe een oudere zich aanmeldt als geïnteresseerde. Wat is het beste kanaal hiervoor?
- Hoe een oudere zijn/haar eerste samenwerking ervaart met de school / de klas / de juf of
meester.
- Welke taken er kunnen uitgevoerd worden.
Belangrijk:
Leerkrachten hebben niet veel tijd en zijn al erg belast. De samenwerking met ouderen moet een
verlichting zijn van hun taak.
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Thuiskomen in de school

Het idee:
Helpen aan de
- Samenwerking jongeren en ouderen
schoolpoort
- Kinderen gaan naar grootouders met hun ideeën
- Grootouders uitnodigen op school, daar een
aantal mogelijke thema’s lanceren:
- Helpen bij maaltijden
- Helpen bij studie-momenten
- Helpen bij aan de schoolpoort of bij
uitstapjes
- Activiteiten rond “groen”: kennis delen rond Kennis delen rond
moestuintjes, kippen op school
moestuin en
- Klusjes in en rond de school
kippen houden

Helpen met
klusjes
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Thuiskomen in de school

Voor wie is dit idee?
- Mobiele actieve ouderen die graag met kinderen bezig zijn,
hen iets willen bijleren, die taken op school kunnen
opnemen die niet school-gerelateerd zijn.
Wanneer is het idee geslaagd?
- Als we vrijwilligers recruteren
- Samenwerking jongere, oudere
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Thuiskomen in de school: test met de buren

1

Thuiskomen in de school

Feedback tijdens de test / Vragen die werden gesteld
- Er zijn heel wat taken die niets te maken hebben met het
lesgeven waarbij senioren kunnen helpen. Het idee heeft
een grote meerwaarde.
- Waarom grootouders? Deze mensen zijn al zeer druk bezig
met opvang van kleinkinderen.
- Wat krijgen de grootouders ervoor terug?
- Te bekijken: juridische aspecten.
- School komt meer in contact met de buurt zodat je in de
directe omgeving ook al kan uittesten.
Waar moeten we nog over nadenken?
- Hoe krijgen we die mensen op school?
- Hoe start je alles op? Hoe vul je dat concreet in?
Wat hebben we veranderd na de test?
- Dat het initiatief een gezonde mix van leeftijden wordt, het
hoeven niet enkel senioren te zijn.
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Vrijwilligers centraliseren

Kandidaat-vrijwilligers registreren zich via 1 centraal punt. Als een dienst,
instelling of individu een vrijwilliger nodig heeft, kan die daar terecht voor de
contactgegevens. Nu moet er voor alles een aparte oproep gebeuren.
In de gemeente zijn op dit moment veel verschillende inschrijfpunten voor
vrijwilligers. Het is interessant om een eigen lijst centraal bij te houden.
Jullie opdracht vandaag:
Bouw een manier uit om vrijwilligers te centraliseren. Jullie test-opstelling moet
duidelijk maken:
- Hoe een oudere te weten komt dat zo’n aanmeldpunt bestaat.
- Hoe het inschrijven verloopt: wat wordt er gevraagd, ...
- Hoe een oudere aanduidt wat zijn/haar voorkeur qua soort vrijwilligerswerk
is.
- Hoe een ingeschreven oudere wordt “opgeroepen” als een interessante
vrijwilligersvacature beschikbaar komt.
Denk na over:
- Het aanmeldpunt moet toegankelijk zijn voor zowel ouderen als jongeren.
Wat zijn de beste kanalen hiervoor?
- Er zijn al websites waarbij je je kan opgeven als vrijwilliger (vb. giveaday.be),
kunnen die ingezet worden?
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Vrijwilligers centraliseren

Het idee:
- Een ‘matchbox’ maken waarbij 2 vragen samenkomen
zodat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd:
- Waar wil je helpen?
- Heb je hulp nodig?
- Hoe komen de vrijwilligers in de matchbox terecht? Nog
niet het ultieme antwoord gevonden.
- Eerst en vooral via de formele kanalen: infoblad ‘t
Fonteintje, de standaard promotiekanalen, ...
- Informeel aanspreken in instellingen om mensen warm
te maken om zich te registeren.
- De vrijwilliger kan bij inschrijving voorkeuren qua soort
vrijwilligerswerk en duur/tijdstip doorgeven.
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Vrijwilligers centraliseren

Voor wie is dit idee?
- Voor het aanbod:
- Actieve senioren
- Medioren
- Voor de vraag:
- Verenigingen
- Particulieren
- Instellingen
Wanneer is het idee geslaagd?
- Aantal vrijwilligers dat zich registreert
Enkele meetbare resultaten:
- Aantal vacatures vrijwilligers
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Vrijwilligers centraliseren: test met de buren
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Vrijwilligers centraliseren

Feedback tijdens de test / Vragen die werden gesteld
- Angst van vrijwilligers voor een over-bevraging: “gaan ze
mij niet teveel opbellen eenmaal ik me geregistreerd heb?”.
Dit gaan we opvangen door bij registratie de vrijwilliger te
laten aangeven hoeveel hij/zij zich wil engageren.
- Continuering van de database: blijft deze een maand of jaar
na lancering nog altijd relevant? Hiervoor werken we met
ambassadeur-vrijwilligers. Waardering van de vrijwilligers
via traktatie, geschenkje of ontmoeting.
- Matching tussen vraag en aanbod gebeurt intermediair,
rechtstreeks contact tussen vrijwilliger en aanbieder.
Waar moeten we nog over nadenken?
- Hoe komen de vrijwilligers in de ‘matchbox’ terecht?
Nieuwe inspiratie?
Campagne in Merelbeke
Wat hebben we veranderd na de feedback?
- Ster aan de ruit aanbrengen voor herkenbaarheid “Hier
wordt aan vrijwilligerswerk gedaan”
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Kaarten op tafel

“’Kaarten op tafel” wil all-round wonen en hulp bieden. Het is een kaartspel of kwartet met
verschillende kaarten:
- Informatie over (samen)wonen, subsidie voor woonaanpassingen, verschillende diensten
(vb. poetshulp)
- Invulkaarten waarop je een behoefte/vraag/oproep kan schrijven: bv. hulp in de tuin nodig,
kamer vrij, etc...
- Invulkaarten waarop je een talent/hobby kan aanbieden: bv. breien, fietsen, tuinieren,
etc...
De invulkaarten kan je ook aan je eigen venster plaatsen of bij de brievenbus hangen. Het
systeem kan ook een online versie hebben die jou matcht met anderen.
Jullie opdracht vandaag:
Bouw een uitgewerkt spel uit. Jullie test-opstelling moet duidelijk maken:
- Wat de inhoud, vorm en de spelregels zijn (wordt het vb. een kaartenbak of ....?)
- Hoe ouderen gemotiveerd worden om het spel te spelen, of om een kwartet te spelen.
- Waar haal je zo’n kaart? Wat staat erop?
- Kan je ook een vraag stellen voor iemand anders?
Belangrijk:
- We willen de mensen die buren helpen uitnodigen om ze te bedanken en
visibiliteit te geven.
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Kaarten op tafel Samen door de dag @ Gavere

Het idee:
- We zijn afgestapt van een fysiek kaartenspel omdat veel
mensen te afgelegen wonen. De kans dat voorbijgangers de
kaarten opmerken aan het raam is eerder klein.
- We vervangen het door een Facebook-pagina gemaakt door
de gemeente met titel “Samen door de dag @ Gavere”.
- Het is een samenwerking door mobiele jongere mensen en
minder-mobiele of eenzame senioren.
- Groep die actief is op Facebook biedt zich aan op de
Facebook-pagina om bvb. samen te eten, samen een
verdorde tuin aan te pakken, … We creeëren zoveel mogelijk
win-win situaties (tuin = opbrengst delen).
- Groep die minder-mobiel is wordt op hoogte gebracht via
infoblad Gavere: hierin komt een vaste pagina met wie zich
aanbiedt (met stippellijn - kan uitgeknipt & opgehangen
worden aan de koelkast)
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Kaarten op tafel

Voor wie is dit idee?
- Eenzame mensen thuis
Wanneer is het idee geslaagd?
- Als er een match is tussen vraag en aanbod
- Kort verslag bij gemeente na oproep of activiteit
Enkele meetbare resultaten:
- Mensen kennen het systeem en reageren
- Succesvolle matches
- Op Facebook komen foto-verslagen van de activiteiten die
samen werden georganiseerd
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Samen door de dag @ Gavere: test met de buren
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Samen door de dag @ Gavere

Feedback tijdens de test / Vragen die werden gesteld
- Er is zeker een nood om samen te eten.
- Ster aan het raam zorgt voor herkenbaarheid en positiviteit.
- Een Facebookpagina trekt jongeren aan.
- Er is wel een drempel om ‘vreemden’ in huis te laten.
- Te weinig reactie in het infoblad, is niet voldoende.
- Link leggen met organisaties die mensen bezoeken
(Samana, Ziekenzorg, …) dat ze blad uitscheuren, op de
koelkast hangen en wat uitleg geven.
Waar moeten we nog over nadenken?
- Kan er continuïteit geboden worden?
- Is er een lijst van ouderen om te bezoeken?
Wat hebben we veranderd na de feedback?
- Om de schrik voor vreemden op te lossen: iemand van de
gemeente die meekomt bij de 1e ontmoeting, of om een
foto van degene die langskomt te bezorgen waarbij staat
“gescreend door de gemeente”.
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Agenda maken

Uitstapjes en dingen doen zorgt ervoor dat je sociaal contact hebt en in de
gezonde buitenlucht komt. Het plannen van activiteiten op voorhand is van
belang. Plannen is verlangen.
Bijvoorbeeld:
- Lukraak in het begin van het jaar in je agenda enkele data aanduiden (vb.
"Bezoek bij Frank").
- Je neemt een 2de oudere mee (vb. uit rusthuis).
Jullie opdracht vandaag:
Bouw een concreet idee uit dat ouderen inspireert om dingen te gaan plannen op
voorhand. Jullie test-opstelling moet duidelijk maken:
- Hoe zo’n inspiratie er kan uitzien (is het een kalender, is het een lijst, is het
een affiche, …?)
- Hoe een oudere aan de slag gaat ermee.
Denk na over:
- Hoe prikkel je iemand om iets op te nemen?
- Hoe delen we hun positieve ervaringen?
- Hoe tappen we in het enthousiasme om iets simpels te betekenen voor
ouderen die je kent.
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Agenda maken

Het idee:
- Senioren met een bepaalde interesse hun interesse laten
uitvoeren.
- Er kan al veel beroep gedaan worden op bestaande
informatiebronnen met ingebouwde agenda’s (vb.
Fonteintje, seniorenkalender, vrijetijdskalender, Logo
Gezondkalender, …)
- Het idee is om die kalenders te gaan ‘personaliseren’
zodat ze zelf kunnen aanduiden waar hun interesse naar
uit gaat.
- Een vrijwilliger (die opleiding volgde) komt langs bij
geïsoleerde oudere om hem/haar te helpen om
gepersonaliseerde kalender uit te voeren en de drempels
zoveel mogelijk te verlagen (vb. door hulp van transport
aanbieden).
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Agenda maken

Voor wie is dit idee?
- Senioren met bepaalde interesses de mogelijkheid geven
hun interesses te laten uitvoeren.
- Geïsoleerde ouderen die door verschillende redenen
gehinderd worden om activiteiten te doen.
Wanneer is het idee geslaagd?
- Wanneer geïnteresseerden hun gading gevonden hebben
en zich daarin thuis voelen.
- Vrijwilligers voor huisbezoeken: sociaal contact + opleiding
Enkele meetbare resultaten:
- Opkomst van senioren die buiten een bestaande vereniging
zich aansluiten bij een activiteit waarvoor interesse.
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Agenda maken: test met de buren
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Agenda maken

Feedback tijdens de test / Vragen die werden gesteld
- Vrijwilligers op huisbezoek om te helpen met de kalender is
goed voor sociaal en persoonlijk contact.
- Is dit eenvoudig in de praktijk te brengen?
Waar moeten we nog over nadenken?
- Hoe ziet zo’n “gepersonaliseerde agenda” eruit?
- Hoe weten we welke ouderen we moeten bezoeken?
Wat hebben we veranderd na de feedback?
- Eigenlijk niks.
- Opmerking: er kan een samenwerking zijn met het idee van
de praatcafés en van het centraal punt voor vrijwilligers.
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Praatcafé ‘Ronde van Gavere’

Tijdens de vorige sessie bedachten 2 groepjes bedachten exact
hetzelfde idee: mensen samenbrengen op regelmatige
momenten bij een drankje, in elke deelgemeente.
Tijdens de praatcafés moet het over thema’s gaan die ouderen
aanbelangen, vanuit de dienstverlening bv. over mantelzorg.
Maar ook leuke thema’s! Het mag een zekere fun-gehalte
hebben.
Jullie opdracht vandaag:
Bouw een concreet plan voor de ‘Ronde van Gavere’ praatcafés.
Jullie test-opstelling moet duidelijk maken:
- Hoe een oudere te weten komt dat dit bestaat. Hoe breng
je nieuwe deelnemers mee?
- Hoe zo’n praatcafé fysiek eruit ziet (is het een caravan,
voortuintje, …).
- Is het altijd op dezelfde plaats?
- Hangen de praatcafé’s in elke deelgemeente aan elkaar op
een bepaalde manier?
- Heeft elk praatcafé steeds een ander thema?
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Praatcafés voor bijzondere doelgroepen

Het idee:
- Dit idee richt zich op specifieke doelgroepen die geen
aansluiting vinden bij het bestaande aanbod. We willen
niet interfereren met het bestaande verenigingsleven &
hun doelgroep.
- We laten tijdens de bijeenkomsten steeds 4 items aan
bod komen.
○ Ontmoeting: mensen met dezelfde problematiek die
elkaar ontmoeten
○ Informatie / educatie: naar senior toe, maar ook naar
zijn/haar mantelzorger
○ Zich gesteund en gehoord voelen: lotgenoten die
hun ervaring met elkaar delen
○ Leren van elkaar
- We maken gebruiken van bestaande zalen: het Eilandje,
… op vaste momenten (1 à 2x per maand).
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Praatcafés voor bijzondere doelgroepen

Voor wie is dit idee?
- Voor mensen...
- Met dementie
- Met incontinentie
- Die opeens met niet-aangeboren hersenletsel (vb.
trombose) geconfronteerd worden (of hun partner)
- Mensen die nood hebben om met lotgenoten ideeën,
noden, tips & tricks te gaan uitwisselen.
Wanneer is het idee geslaagd?
- Als we merken dat we deze doelgroepen kunnen bereiken.
- Als deelnemers daarin steun vinden.
- Als mensen, los van de bijeenkomsten, ook steun vinden bij
elkaar.
Enkele meetbare resultaten:
- Aantal mensen op de bijeenkomsten
- Bevraging tevredenheid op de bijeenkomsten
- Mensen brengen mensen mee
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Praatcafés: test met de buren
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Praatcafé voor bijzondere doelgroepen

Feedback tijdens de test / Vragen die gesteld werden
- Schitterend idee
- Super dat deze delicate doelgroepen benaderd worden.
- Op welke fysieke plaats zou dat kunnen?
- Hoe ga je die mensen bereiken? Doelgroep vinden & naar
hier krijgen.
- Veel zorg besteden aan de begeleiding en ondersteuning
- Zorg voor professionele begeleiding + vrijwilligers voor
logistieke ondersteuning
Nieuwe inspiratie?
- Te combineren met ‘Agenda maken’ - op te nemen in
verschillende agenda’s
- Thema’s: oudere personen met mentale handicap, NAH
(niet aangeboren hersenletsel), ouderdomsdiabetes
- Slimme keuze doelgroep: waar is er meest nood aan?
Wat hebben we veranderd na de feedback?
- Er is een moderator / coördinator nodig die ervoor zorgt dat
iedereen betrokken wordt, niemand gestigmatiseerd wordt.
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Dorpstuinen Vurste

Tijdens de vorige sessie werden er heel wat ideeën rond
tuinieren bedacht. Deelnemer Gert bracht een gelijkaardig idee
mee naar deze sessie die hij even toelichtte.
Het bertreft een volkstuin in deelgemeente Vurste dat een actief
kruispunt wordt voor burgers, ondersteund door verenigingen,
scholen, etc. Het is laagdrempelig: binnen eigen straat of wijk en
naar eigen interesse in te vullen. Het gaat vooral om kennis delen
en versterken van het dorpsgevoel.
Jullie opdracht vandaag:
Bouw een concreet plan uit voor een dorpstuin in Vurste. Jullie
test-opstelling moet duidelijk maken:
- Hoe een oudere te weten komt dat dit bestaat.
- Hoe een oudere zich kan aanmelden om te helpen.
- Hoe niet-actieve ouderen ook deelnemen.
- Waar dit kan komen.
- Hoe kennis wordt gedeeld
- Welke activiteiten er kunnen gebeuren rond dit gebeuren
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Dorpstuinen Vurste

Het idee:
- Samen opstarten van een tuin met 5 à 6 percelen
rond een centrale ontmoetingsplaats (schuurtje,
afdak, terras met bbq)
- Op een publieke plaats (vb. perceel van de
gemeente, een school) of bij iemand thuis (privé).
- Je werkt er samen met je straat of wijk. Er wordt
per perceel gewerkt rond een thema: vb. bessen,
bloemen, groenten, …
- De sleutelmomenten van het tuinieren krijgen een
plek in het dorpsleven. Vb. tijdens de kermis,
nieuwjaarsdrink of schoolfeesten kan een
zaadruilbeurs, oogstverkoop, delen van tips rond
onderhoud, … georganiseerd worden.
- Mensen samenbrengen is de hoofdzaak, niet de
opbrengst. Mensen van elkaar te laten leren, te
laten ontmoeten en zo het dorpsgevoel versterken.
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Dorpstuinen Vurste

Voor wie is dit idee?
- Senioren die we willen “buiten krijgen”, om hun kennis te
delen met jongeren op school, gezinnen, ...
- Jongeren vanuit de school die hierover willen leren. De
school zal het dus een stuk mee dragen en opstarten.
- Gezinnen die interesse hebben in gezonder leven en verse,
lokale voeding (maar weinig tijd hebben)
Wanneer is het idee geslaagd?
- Als er voldoende senioren willen deelnemen, de scholen in
dit project stappen en de percelen effectief worden
“opgestart”.
Enkele meetbare resultaten:
- In eerste instantie: opstart percelen
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Dorpstuinen Vurste: test met de buren
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Dorpstuinen Vurste

Feedback tijdens de test
- Mensen komen samen, zijn actief bezig in de buitenlucht.
- Hoe verdeel je de oogst? Moeilijk af te spreken.
- Wie financiert de zaden, potgrond, etc?
- Tuinen per thema indelen: bloemen, kruiden, bessen en
vruchten, ...
Waar moeten we nog over nadenken?
- Hoe start je zoiets op, en hoe krijg je mensen warm hiervoor?
- Van wie vertrekt het? Eerder een school of lokale vereniging,
niet de gemeente. Degene die het opstart moet goed
communiceren.
Wat hebben we veranderd na de feedback?
- Startevenement organiseren met duidelijke afspraken en
verwachtingen rond de opbrengst.

Evalueer de ideeën
Er kwamen zeer vindingrijke oplossingen uit elk van de groepen. Helaas kan niet alles getest
worden. Daarom mochten de deelnemers op het einde oordelen hoe de verschillende oplossingen
scoorden op vlak van 4 criteria:
1. Originaliteit
2. Haalbaarheid
3. Wenselijkheid
4. Impact

Hoe werkt het?
- Iedereen plaatst 4 kruisjes per idee per criterium.
- Hoe meer het idee beantwoordt aan het criterium, hoe
dichter je het kruisje bij het centrum plaatst.
- Onderaan is er plaats voor opmerkingen en om je naam te
noteren als je verder wil betrokken blijven.

1

Thuiskomen in de school
Originaliteit

Aantal
kruisjes

3

10

4

Haalbaarheid
1

8

11

Wenselijkheid
0

5

14

Impact
0

11

7

2

Vrijwilligers centraliseren
Originaliteit

Aantal
kruisjes

0

3

13

Haalbaarheid
0

6

11

Wenselijkheid
0

0

17

Impact
0

0

14

3

Samen door de dag @ Gavere
Originaliteit

Aantal
kruisjes

0

4

13

Haalbaarheid
1

12

3

Wenselijkheid
1

6

11

Impact
1

13

3

4

Agenda maken
Originaliteit

Aantal
kruisjes

0

6

8

Haalbaarheid
2

9

4

Wenselijkheid
2

6

7

Impact
1

5

9

5

Praatcafés voor bijzondere doelgroepen
Originaliteit

Aantal
kruisjes

0

10

5

Haalbaarheid
3

7

6

Wenselijkheid
0

5

11

Impact
1

7

8

6

Dorpstuinen Vurste
Originaliteit

Aantal
kruisjes

3

5

9

Haalbaarheid
2

9

7

Wenselijkheid
4

5

8

Impact
1

5

11

Volgende stappen

We nemen de ideeën en feedback mee en contacteren de
relevante betrokkenen om op ware grootte te gaan testen.
Binnenkort komt de website online waar je alles kan volgen.
Wil je ook graag verder betrokken zijn bij deze testen? Neem
dan contact op met anna.sarkisian@gavere.be

Blijf op de hoogte
via de ‘Thuis in Gavere’ website

Binnenkort online!

Bedankt voor jullie medewerking!
Stuur alle vragen en opmerkingen naar:
Anna Sarkisian
anna.sarkisian@gavere.be

