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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.
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Proces team
Cocreatie experts van Kwadraet en service design bureau Twisted Studio tekenen het proces uit en begeleiden de gemeente en
haar bewoners tijdens dit traject.



Wat zijn de uitdagingen?
Vanuit de “veronderstelde” uitdagingen die we vanuit de gemeente 
hebben bepaald, stappen we vandaag in de denkoefening. Bedoeling is 
om de uitdagingen gedurende de dag verder te verfijnen.



• Hoe kunnen we zicht krijgen op de effectieve noden en behoeften van ouderen in de 
gemeente Gavere m.b.t. autonomie en levenskwaliteit?

• Hoe kunnen we beter inspelen op zorg- en hulpvragen van ouderen in hun 
thuisomgeving?

• Hoe kunnen we het netwerk versterken tussen formele en informele zorgpartners van 
ouderen in de thuisomgeving?

• Hoe kan de gemeente deze uitdaging cocreatief realiseren (ook in de uitvoering) met 
partners, betrokkenen en belanghebbenden?

Uitdagingen



Onze aanpak



Cocreatie = samen maken
Samen uitdagingen aanpakken
Samen oplossingen bedenken voor problemen
Samen actie ondernemen om te verbeteren



Uitdagingen worden makkelijker als mensen ze samen dragen.

Ideeën worden rijker als meer mensen er samen over nadenken.

Beslissingen worden sterker als mensen ze samen nemen.



denkbeelden meningen

perspectieven

belangen
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ideeën

ervaringen

inzichten Uitdaging



Energie komt als mensen 
persoonlijk betrokken zijn.

Verandering kan je realiseren als 
mensen zich mede-eigenaar voelen 
van de uitdaging. 

AANDEELHOUDERSCHAP



gedeeld
belang

individuele
belangen 



Service design



Service design is…

Diensten of 
beleid 

bedenken of 
verbeteren

Aansluitend bij 
de noden en 
drijfveren van 

burgers

Mindset = 
Design thinking

Beroep = 
Service Design Cocreatie met 

burger
Holistisch



De dubbele diamant

Het proces



Fases en timing



• Focus en context bepalen voor het verdere 
traject samen met alle betrokkenen en de 
doelgroep.

• Context van het project in kaart brengen.

• Consistente visie en gemeenschappelijke 
doelstellingen.

• Succesfactoren vastleggen.

Doel



• Empathie met de doelgroep verwerven 
door:

- Onderzoek van beschikbare data 
(nationaal en internationaal)

- Interviews met ouderen in hun eigen 
context

• Formuleren van de uitdagingen in “Hoe 
kunnen we…?” vragen op basis van het 
onderzoek en de interviews.

Doel



User interviews



Observaties



Uitdagingen bepalen



• Op zoek naar ideeën en oplossingen 
voor geformuleerde uitdagingen uit 
vorige fase.

• Met betrokkenen en doelgroep

Doel



Cocreatie workshops



• Concepten uit de cocreatie-sessies 
uitwerken tot fysieke, digitale of papieren 
prototypes.

• Testen, bijsturen en valideren.

• Afronding: detailfiches van te 
implementeren oplossing(en)

Doel



Prototypes



Prototypes



Doel van vandaag: afbakening

- Uitdaging verder verfijnen

- De doelgroep goed omschrijven

- Inventariseren: wat bestaat er al voor ouderen in Gavere? 

- Waar zien we tekorten, hiaten, kansen…?

- Wie is hier tekort?



In groepjes van 5 mensen dachten we na over deze vragen:

• Wat zijn echte noden en behoeften van ouderen?

• Waar heeft ‘kwaliteit van leven’ allemaal mee te maken?

• Wat speelt er allemaal mee in ‘langer thuis wonen’? 

• Wat valt er allemaal onder ‘langer participeren’?

• Wat verstaan jullie onder ‘kwetsbare ouderen’?

• Wat is specifiek voor Gaverse (context, deelgemeenten) 

Denkoefening



1 flap

Wat is volgens jullie de essentie
van ‘Thuis in Gavere’?

Wat willen jullie graag delen
met de anderen?

Hoe zouden jullie de uitdaging
binnen dit project kernachtig 

samenvatten?

post-its

Hoe zouden jullie de 
doelgroep van dit project 

omschrijven?

Welke ouderen?
Welke betrokkenen?

Welke partners?













• Centraal toegankelijk infopunt nodig als er problemen zijn: 

• Waar moet ik zijn voor wat?
• In verbinding brengen van burgers en dienstverleners. 

• Nood aan babbel

• Met hulpverlener, terwijl hulpverlener onder tijdsdruk staat. Ook kinderen hebben minder tijd. 
• Er is een drempel naar niet-gekende figuren of nieuwe dienstverlener.
• Babbel met lotgenoten stuit op fierheid. 
• Hoe meer nabij je komt, hoe meer verwachtingen. Belastend voor kind/mantelzorger als ze er

alleen voor staan. 
• Gedeelde smart is halve smart: buitenkomen is misschien niet een doel op zich, ook inzetten op 

sociaal contact binnenshuis.

• Het landelijke, heuvelachtige en uitgestrekte van Gavere vormt een drempel voor oudere inwoners.

De essentie uit de denkoefening



• Mantelzorger is de sterkte van onze maatschappij:

• Ze worden te weinig erkend en te weinig ondersteund in hun functie. 

• Mantelzorgers in de gemeente kunnen samenbrengen. 

• Meer éénmalig, op maat hulp wenselijk = ontbrekende schakel.

• Hebben nood aan een ‘plan B’, kennis van andere opties als ze eens op reis willen, …

• Soms moeten ouderen een aantal taken niet opnemen (bv. nooit moeten leren) maar door bv. verlies
van een partner komen ze alleen te staan. Het is waardevol om ze wel actief te betrekken en nieuwe
dingen leren. 

• Ouderen worden te snel afhankelijk gemaakt (vaak door redenen van efficiëntie). Ze kunnen nog 
veel zelf à zelfredzaamheid.

De essentie uit de denkoefening



De essentie uit de denkoefening

• Ouderen hebben vroeger niet geleerd hebben om hun gevoelens te uiten à respect voor het 
cultuur zoals het vroeger was noodzakelijk. Perceptie van ouderen is anders dan perceptie van andere
generaties. Blijkbaar begrijpen we elkaar niet. Vertrouwensrelatie – netwerk – niet betuttelen. 

• Minder solidariteit in de buurten

• Als je nog goed bent als senior, heb je minder oog voor senioren die minder kunnen.
• Isolatietendens. 
• Weinig wisselwerking tussen ouderen en jongeren: initiatieven ontbreken. Idem kinderen en

senioren. 
• Gevoel geven aan senioren dat ze nog een plaats hebben in de maatschappij. 

• Voorkeur voor buurtwerking, bijkomende initiatieven in deelgemeenten en niet alleen in het Eiland
nabijheid (meer impact op straatniveau). Mix van alle inwoners. Netwerk van gekende personen rond
de persoon kan niet ontbreken, moet van daaruit komen.



De essentie uit de denkoefening

• Positief beeld schetsen

• Van woonzorgcentrum
• Van “hulp durven vragen”, taboe-doorbrekend werken, aanvaarding van ouder worden met 

realistische kijk. 
• Gezonde overstap maken naar nieuwe levensfase, en niet wachten tot het te laat is. 
• Jong gepensioneerden ondersteunen rond aanbod van gemeente, hoe kun je bijdragen aan

maatschappij? Al nagedacht hoe je oud wil worden? Ze hebben geen hulpvraag maar kunnen
preventief geprikkeld worden. 

• Jongeren en jong gepensioneerden willen zich niet meer binden aan verenigingen of formele
structuren als vrijwilliger. Mensen zijn individualistisch en willen wel helpen bij activiteiten die ze leuk
vinden en op momenten die zij verkiezen. 

• Bv. Sint Martens Latem: gezelschapsdienst, werkt zeer goed.



• Ouderen hebben moeite met tijdsinvulling:

• Dag duurt lang als je niks om handen hebt.
• Hebben routine en structuur nodig (contactmomenten zijn ankerpunten van hun dag). 
• Nabijheid van kinderen en kleinkinderen is zeer belangrijk.

• Zekerheid van netwerk (in de vakanties, ’s nachts) en continuïteit van gewoontes (markt, kerk) zijn
zeer belangrijk voor ouderen.

• Wie coördineert het netwerk rond de persoon? 

• Rol van gemeentebestuur

• Werken op buurten

• Ruimte en middelen voorzien

De essentie uit de denkoefening



Inventariseren
Wat bestaat er al voor ouderen in Gavere?



Wat bestaat er al?
We brachten het bestaande aanbod in Gavere in beeld aan de hand van een matrix op de 
muur. Hierbij stelden we ons de volgende vragen:

• Wie is de doelgroep?
• Welke initiatieven zijn er al per doelgroep? 
• Wie kan wat betekenen?
• Wat werkt goed, wat niet, waarom?
• Wat zijn de hiaten?





Actieve ouderen (jong 
gepensioneerden,...)

Breder niet-professioneel
netwerk (buren, kinderen)

Mantelzorgers Zorgbehoevenden 
(thuis, WZC, zonder 
kinderen, …)

Geïsoleerd 
(afstand, sociaal, 
na trauma, …)

Beperking
mentaal

Financieel 
beperkt

Ouderen Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers,
mantelzorgers

Vrijwilligers (niet-
georganiseerd)

Vrijwilligers in 
Mariahuis, 
Borgwal, …

Vrijwilligers 

Professioneel Mariahuis
Seniorenkalender + Logo 
gezond+

Huisarts, Thuiszorg, 
Woonzorgcentrum (kort-
en nachtverblijf),
Oppas mutualiteit, 
technische
ondersteuning OCMW, 
Alzheimer liga

Huisarts, Thuiszorg, 
Woonzorgcentrum 
(kort- en nachtverblijf, 
Oppas mutualiteit

Huisarts, Lokaal 
dienstencentrum

Borgwal,
Zonnehoeve,
De Bolster

Lokaal 
dienstencentrum

Netwerk niet-
professioneel
(veel onzichtbare 
vrijwillige activiteit)

Seniorenraad, 't Eiland,
rijke verenigingsleven (bv. 
Okra, kaartersclub, Neos, 
gezinsbond, petanque, 
KVLV, S+)

Seniorenraad Seniorenraad Seniorenraad
Neos vrijwilligers,
‘t Eiland, 
Seniorenraad

Seniorenraad ‘t Eiland, 
Seniorenraad

Lokale overheid
Diverse activiteiten lokale 
overheid (bv. sport, 
bibliotheek)

Lokaal dienstencentrum,
Seniorenkalender 

Mantelzorgpremie (enkel 
voor inwonenden)

Minder Mobiele 
Centrale OCMW, 
Boekendienst WZC

Minder Mobiele 
Centrale OCMW OCMW OCMW

… voor wie? →Wie betekent
iets op dit

moment…

↓



• Woonzorgpunten Zele, Melle, Zwalm: samenwerking tussen formele en 
informele zorgpartners. http://www.woonzorgpunt.be

• Samenwerking CM en verpleegkundigen om op kleine schaal 
mantelzorgers ‘s nachts te ontlasten.

• Mantelkracht: coachingprogramma voor mantelzorgers

• Praatcafé voor mantelzorgers

• Het Kleine Helpen: verbondenheid creëren in wijken, bv. sticker raam 
‘ik heb 5min voor mijn buur’

• Ninove: structurele, creatieve aanpak om ‘binnen te geraken’ bij 
ouderen, vb. foto meesturen van persoon die op bezoek zou komen

• Zingem, Zwalm en Zottegem: op bezoek bij ouderen met 
verjaardagscadeau

Goeie voorbeelden buiten Gavere



• Aanbod in Gavere is op zich zeer ruim.

• Bestaande informatie is onvoldoende gekend bij hulpverleners of bij actieve burgers.

• Netwerk van niet-professionelen (los van verzorgende) is sterk aanwezig in de verwachting van 
oudere, maar minder aanwezig of in elk geval niet zichtbaar in ons overzicht.

• Mensen die vrijwilligers zoeken en kandidaat-vrijwilligers vinden elkaar niet altijd.

• Professionals moeten een tool hebben om informatie direct aan de klanten te kunnen meegeven.
Iedereen werkt voor zijn eigen rekening, meer samenwerking wenselijk.

• Er is een ‘verdoken groep’ ouderen die moeilijk bereikbaar is. Hoe geraken zij aan hulp in geval van 
nood? Deze moeten we persoonlijk aanspreken. Mogelijke schakel vanuit huisartsen.

Wat valt op? Wat zijn de hiaten in de matrix?



Mogelijke oplossingen
We dachten na over mogelijke oplossingen of invullingen voor de 
tekorten die we zagen ontstaan in de vorige oefening.



1. Bib-dienst aan huis
• Ouderen kiezen met behulp van een vrijwilliger voor 

aan aantal genres, categoriën en interesses.

• Boeken worden wekelijk/ maandelijks aan huis bij de 

oudere geleverd en opgehaald. 

• Tijdens de levering wordt gepraat over de boeken bij 

een koffie.



2. Promo-dienst
• Bezoeken van ouderen lanceren, via verjaardag of buurt –

sleutelfiguren zoeken die vrijwilligers coördineren per wijk.

• Vrijwilligers komen vertellen aan de oudere thuis wat de 

gemeente allemaal kan doen voor hen.

• Vrijwilligers worden vooraf opgeleid over hoe je best informatie 

overbrengt, over hoe je onderliggende problemen kan 

herkennen.

• Vooraf gebeurt ook een matching: wie gaat best op bezoek bij 

welke oudere (locatie, mogelijke gemeenschappelijke 

interesses, …)



3. Openbaar vervoer uitbreiden
• Om de continuïteit van routines van ouderen zoveel mogelijk te 

vrijwaren breiden we het bestaand openbaar vervoer uit.

• Dit vooral naar landelijk gelegen deelgemeentes. 



4. Centraal info-nummer
• Centraal infonummer, locatie en website voor alle informatie – meer 

samenwerking tussen professionals.

• Er wordt een verschil gemaakt tussen een “gewone” vraag naar 

informatie en een actue (zorg)vraag.

• De informatie wordt op maat van professionals bezorgd (vb. nieuwsbrief 

met activteiten per week/maand in 1 bepaalde deelgemeente).



Volgende stap

Alle gegevens van het onderzoek gaan
we ordenen en hieruit de belangrijkste
uitdagingen uitlichten. Deze nemen we 
mee naar de eerste cocreatie workshop

op woensdag 21 juni. 



Wie ontbrak nog rond de tafel vandaag?
Nu het duidelijk is waarover het gaat, wie kan ons helpen in de volgende stap?

• Mutualiteiten
• Mantelzorgers
• Chauffeurs mindermobielencentrale

Artsen, kinesisten
• Andere leeftijdsgroepen



Oproep
Zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de co-creatieworkshop op 
woensdag 21 juni van 9.00 tot 12.00u, aansluitend lunch.

Iedereen van harte welkom!



Vragen of opmerkingen?

Anna Sarkisian
anna.sarkisian@gavere.be


