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voorwoord Cera

Zilver aan Zet:  ouder worden met een positieve gezondheid!
 
Bi j  de zorg voor kwetsbare ouderen tekenen zich een aantal  groeiende maatschappeli jke tendensen af :
toename van chronisch zieken, thuiswonen met zorg in de buurt,  betaalbaarheid van zorg,
samenwerking met mantelzorgers en vri jwil l igers,  multicultural isering,  onomkeerbare inzet van
inspraak van de burger,  technologie en digital isering,  eenzaamheid en sociale isolatie,  armoede,
geestel i jke gezondheid …
 
In plaats van te focussen op probleemdetectie,  ziekte of moeil i jkheden, kiest Cera in samenwerking
met LUCAS KU Leuven en Zilver aan Zet voor een positieve insteek.  Het concept van Machteld Huber,
directeur van het Instituut voor positieve gezondheid,  fungeert als leidraad:  ”Gezondheid is  het
vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het l icht van de sociale,  mentale en
fysieke uitdagingen van het leven.“  (Huber,  2011) .
 
Met het project Zi lver aan Zet steunde Cera acht projecten uit  Vlaanderen en Brussel  die zich richten
tot kwetsbare ouderen. De verbetering van positieve gezondheid,  veerkracht en levenskwaliteit  bi j
kwetsbare ouderen stond centraal .  Elk project vertrok met andere woorden vanuit de sterktes van
ouderen, ondanks het feit  dat ze op l ichameli jk,  psychisch en/of sociaal  vlak beperkingen ervaren.
 
Na drie jaar intensieve samenwerking,  een tussenti jds event op 11  oktober 2018,  verschil lende
interactiedagen, werkbezoeken, een Zilver aan Zet krant,  f i lmpjes en een slotevent op 30 apri l  2020 …
vroegen we de projecten om hun expertise te delen in een draaiboek.
 
Met enige f ierheid stel len we u het draaiboek van Unie van Actieve Verenigingen voor.
 
Wordt u bi j  het lezen nieuwsgierig naar de draaiboeken van de andere init iatieven? Dan verwijzen we
u naar www.cera.coop. Hier kan u ook het onderzoeksrapport en de beleidsaanbevelingen van LUCAS
KU Leuven uitgebreid nalezen. Via deze l ink kan u van elk project trouwens ook een f i lmpje beki jken.
 
Tot slot,  een voorwoord zou geen voorwoord zi jn,  zonder een dankbetuiging.  Via deze weg daarom
graag een woord van dank aan onze partner LUCAS KU Leuven, aan de adviesgroep die Zi lver aan zet
mee in goede banen leidde,  UAV en de zeven andere Zi lver aan Zet projecten.
 
We wensen u veel  leesplezier en inspiratie.
 
 
Stéphanie De Smet
programmacoördinator ’Zorg in de samenleving’
www.cera.coop



Voorwoord Unie van Actieve Verenigingen
 
Zilver aan Zet: ouder worden met een positieve gezondheid!
 
“Vergrijzing” is een thema dat al decennialang aan bod komt op alle mogelijke maatschappelijke
platformen. Onze gemeenschap, die uit mensen met een migratieachtergrond bestaat, heeft hier nooit
echt bij stilgestaan. Het werd niet ervaren als iets waar we ons zorgen over hoefden te maken. We
hadden voornamelijk een jonge gemeenschap.
Ondertussen is dit veranderd. De eerste gastarbeiders, die begin jaren zestig naar België kwamen, zijn
ouder geworden. Die eerste generatie maar ook hun kinderen, beginnen te ervaren dat ouder worden
heel wat implicaties inhoudt en een impact op hun leven heeft.
 
Dit heeft Unie van Actieve Verenigingen vzw ertoe aangezet om dit thema op de agenda te zetten en
er concreet mee aan de slag te gaan. Het thema wordt met de dag belangrijker voor onze doelgroep. 
Er zijn heel wat drempels en uitdagingen te trotseren en wij voelen dat we ons steentje kunnen
bijdragen. Het thema “ouder worden” is immers volledig in lijn met onze missie:
 
We streven naar een samenleving met respect voor diversiteit en gelijke kansen om volwaardig deel te
nemen. Om dit te realiseren, richten wij ons zowel op mensen in een kwetsbare positie als op de brede
samenleving. 
 
Het project “Zilver aan Zet” heeft ons de kans gegeven om gedurende drie jaar vanuit een ander
perspectief rond het thema te werken: “Hoe kunnen we de mensen versterken op vlak van positieve
gezondheid?”
Als organisatie bevinden wij ons zeer dicht bij de mensen. Door gebruik te maken van deze gunstige
positie hebben we de afstand tussen de doelgroep en de hulpverleners verkleind. Hierdoor hebben we
zowel de hulpbehoevenden als de actoren versterkt. Samenwerking stond centraal in dit project.
 
Om onze ervaringen te verankeren en met iedereen te delen hebben we ze gebundeld in dit draaiboek.
 
We willen graag CERA, LUCAS - KU Leuven, de andere Zilver aan Zet projecten en al onze lokale
partners bedanken voor hun cruciale bijdragen aan ons project en dit draaiboek.
 
 
Fatih Çalışır
Algemene Coördinator
Unie van Actieve Verenigingen vzw
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Voorwoord LUCAS KU Leuven
 
In 2007 startten LUCAS KU Leuven en Cera een intensieve samenwerking.  Met het project “Dromen worden
werkeli jkheid” zi jn de belangri jkste noden en uitdagingen voor de ouderenzorg in kaart gebracht.  In het
vervolgproject “Anders Ouder Worden” (2009-2012) is  in acht innovatieve lokale zorginitiatieven voor
kwetsbare ouderen de werking vernieuwd en hun inzichten en leerpunten zi jn breed verspreid en gedeeld.
 
Met “Zi lver aan Zet”  (2016-2019) wilden Cera en LUCAS KU Leuven een stap verder gaan.  We richtten ons
opnieuw op kwetsbare ouderen en zochten lokale projecten die sectoroverschri jdend samenwerken. Een
vernieuwende insteek was de klemtoon op positieve gezondheid,  veerkracht en levenskwaliteit .  Hoe kunnen
we kwetsbare ouderen, ondanks hun beperkingen op l ichameli jk,  psychisch en/of sociaal  vlak,
ondersteunen en begeleiden in positieve gezondheid? Hoe kunnen we vertrekken vanuit de sterktes van
kwetsbare ouderen en mogeli jk maken dat ze zelf  de regie behouden en een maximale kwaliteit  van leven
bli jven ervaren?
 
Met een adviesgroep van experten zi jn goede prakti jken in Vlaanderen voorgesteld en besproken. Projecten
die in aanmerking kwamen voor “Zi lver aan Zet” ,  waren in de eerste plaats gericht op de verbetering van
positieve gezondheid,  veerkracht en levenskwaliteit  bi j  kwetsbare ouderen. Ze richtten zich op personen
met dementie en hun mantelzorgers,  ouderen met een handicap of psychische problemen en hun netwerk,
personen in armoede, kwetsbare ouderen met een multiculturele achtergrond, ouderen als mantelzorgers
en vri jwil l igers en/of al leenstaande ouderen. De projecten vertrokken vanuit de netwerkgedachte en
steunden op samenwerking tussen lokale actoren.  Belangri jk was dat ze vraaggestuurd,  met inspraak en
actieve participatie van al le betrokkenen, inclusief  die van de kwetsbare ouderen zelf ,  te werk gingen. 
De projecten dienden aandacht te hebben voor en expertise op te bouwen rond een diversiteit  aan
levensdomeinen die belangri jk zi jn voor de levenskwaliteit  van kwetsbare ouderen (wonen, toegankeli jkheid,
relaties,  f inanciële draagkracht,  …) en hier inspirerend in te zi jn voor een breed publiek.

Op basis van deze criteria,  zi jn acht innovatieve projecten in Vlaanderen, met een diverse thematiek en
geografische spreiding,  gekozen om onder begeleiding van LUCAS KU Leuven en Cera drie jaar lang te
werken aan het versterken van hun eigen activiteiten en vernieuwingen. LUCAS KU Leuven zorgde voor de
wetenschappeli jke begeleiding en coaching.  Cera nam de f inanciële,  communicatieve en logistieke
ondersteuning op zich.  Al le projecten kwamen half jaarl i jks samen om te leren over gemeenschappeli jke
thema’s en om hun ervaringen onderl ing uit  te wisselen.
De kennis,  inzichten en ervaringen die de projecten doorheen de afgelopen drie jaar hebben vergaard,  zi jn
gebundeld in een draaiboek.  Het is  een inspiratiebron van ideeën, t ips en aanbevelingen die andere
initiatiefnemers een steun kan bieden in het vormgeven van een eigen goede prakti jk in de zorg voor
kwetsbare ouderen.
We hopen dan ook van harte dat dit  draaiboek een duwtje in de rug kan geven om zelf  aan de slag te gaan
en om de kwaliteit  van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen op een hoger niveau te t i l len.   
Veel  leesplezier!
 
Dr.  Inez Buyck (LUCAS – KU Leuven)
Prof.  dr.  Chantal  Van Audenhove (LUCAS – KU Leuven)
www.kuleuven.be/lucas
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Ouderen met migratieachtergrond:
problematiek 

Integratie
De eerste generatie zagen zich genoodzaakt naar
België te emigreren vanuit het land van herkomst. 

Het feit dat ze niet in België geboren zijn en hier niet
opgroeiden, zorgde voor heel wat problemen die
met culturele verschillen te maken hebben. 

Het was voor hen moeilijker om de taal voldoende te
beheersen, omdat ze op latere leeftijd emigreerden.

Als gevolg hiervan ondervinden ze bijvoorbeeld
moeilijkheden met het in orde brengen of houden
van de administratie. 

Cultuurverschillen, taalproblemen en een nieuwe
omgeving zorgen er samen voor dat ze angst en
onzekerheid voelen. Ze vinden het bijvoorbeeld eng
om zich naar het onthaal te begeven. 

Al deze factoren veroorzaken isolement, een laag
zelfbeeld, frustratie, een daling van de weerbaarheid
en van het zelfvertrouwen.
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Gekleurde Armoede

Gekleurde armoede wil zeggen dat mensen met een
migratieachtergrond sneller in een armoedesituatie terecht
kunnen komen. In de praktijk zien we dat de armoedecijfers veel
hoger liggen bij mensen met een migratieachtergrond. 

Vooral ouderen blijken kwetsbaarder en zij worden meer geraakt.
Ze krijgen fysieke en/of geestelijke problemen. 
Ze vinden moeilijk de weg naar de juiste zorg, kunnen niet steeds
op familie of vrienden rekenen omdat die er in sommige gevallen
niet meer zijn waardoor ze alsmaar minder zelfredzaam worden.
Isolement, eenzaamheid en échte armoede dreigt dan.

Gekleurde armoede bleef te lang onder de radar. Overheden en
deskundigen erkenden het probleem niet. Deze vorm van
armoede verschilt natuurlijk niet van elke andere vorm van
armoede. Het betreft een maatschappelijk probleem dat ouderen
in het bijzonder raakt in verschillende levensdomeinen. Mensen
met een migratieachtergrond leggen zelf de directe link tussen
hun afkomst en hun armoede-situatie. 

Gekleurde armoede vergt een bijzondere aanpak. Zo kan men
oplossingen aanreiken om aan de taalbarrière tegemoet te komen.
Die blijft vaak een drempel om een hulpverlener aan te spreken of
een probleem beter te kunnen beschrijven.
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Ontstaansgeschiedenis  UAV
De Unie van Actieve Verenigingen is opgericht vanuit een behoefte om de Turkse
gemeenschap samen te brengen in hun nieuwe thuisland en deze sterk te
vertegenwoordigen. Zo kon men de waarden en de eenheid bewaren die mensen
van de Turkse cultuur met elkaar verbindt.

Op korte tijd groeide Unie van Actieve Verenigingen uit tot een netwerk dat veel
mensen en organisaties samenbrengt. Dankzij contacten met haar achterban werd
de Unie van Actieve Verenigingen ondersteund door verschillende ministeries in
België.

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan, heeft ze verschillende projecten
over belangrijke onderwerpen ontwikkeld en gerealiseerd, zoals onderwijs,
cultuur, werkloosheid, ouderen, vrouwen en jongeren.

De missie van de UAV is om de bevolking met een migratie-achtergrond in België
te helpen bij de integratie en de problemen die daarbij ontstaan. 
Zo wordt de last voor de Vlaamse regering aanzienlijk verminderd.

De UAV probeert voor iedere burger met een migratie-achtergrond een plaats te
vinden in onze multiculturele maatschappij.

De UAV streeft naar een samenleving waarbij iedereen in harmonie kan leven en
waarbij culturele verschillen tussen mensen als positief kunnen worden ervaren.
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Doelstellingen van de UAV

Het vaststellen en omschrijven van specifieke noden en behoeften van de Turkse
kinderen en jongeren en hier mogelijke oplossingen voor aanreiken

Het bevorderen van gemeenschappelijke uitwisselingen tussen de Turkse en
Belgische gemeenschappen en hen dichter bij elkaar brengen via gezamenlijke
activiteiten
  
Het streven naar het meer en beter bekendmaken van de Belgische cultuur binnen
de Turkse gemeenschap. Zo stelt de unie tot doel het vreedzaam samenleven van
deze gemeenschappen positief te beïnvloeden en te versterken. Het netwerk
organiseert activiteiten die beide culturen aan de mensen voorstelt.  
 
De UAV werkt samen met Turkse en Belgische verenigingen, alsook met
verenigingen van andere nationaliteiten die dezelfde of gelijkaardige doelstellingen
nastreven.
Om aan de culturele noden van haar achterban tegemoet te komen, werkt de UAV
samen met Belgische en internationale deskundigen. 

Het organiseren van vormende initiatieven met het oog op integratie in de Belgische
samenleving
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Het opzetten van leerrijke activiteiten in het kader van het zelfstandiger
functioneren van de aangesloten verenigingen. 

Het organiseren van culturele en ontspannende activiteiten
 
De aangesloten verenigingen ondersteunen in de uitbouw van hun divers
activiteitenaanbod; culturele, educatieve en interculturele activiteiten. Deze
ondersteuning kan technisch, administratief, organisatorisch en/of inhoudelijk
zijn.

Werken aan zelfredzaamheid van alle mensen met een migratieachtergrond
door sterk in te zetten op een groeiend zelfvertrouwen, inzicht en assertief
gedrag. Dit past binnen de ruimere visie die moet bijdragen tot een warme,
hechte en inclusieve samenwerking.

De focus leggen op de sterktes van de kwetsbare ouderen door in te zetten op
het ontwikkelen van hun talenten. Ondanks hun lichamelijke, psychische of
sociale beperkingen geloven we daar heel sterk in.
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Zilver aan Zet ziet het licht

Samen met Stad Gent pionierde de

Unie van Actieve Verenigingen in

2013 met 'Wegwijs in Gent'.  

We stelden een aantal werkpunten in

de samenleving vast, namelijk dat er

binnen de culturele gemeenschappen

sprake is van isolatie en armoede, in

het bijzonder bij  de oudere

generaties. 

Tegelijkertijd organiseerde OCMW

Gent via een ander project zitdagen

in het lokaal van de Unie van Actieve

Verenigingen. 

Vanuit de ervaring van deze

projecten kregen we inzicht in

bestaande noden met betrekking tot

armoede en isolement binnen

etnisch-culturele gemeenschappen.
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Over dit initiatief

Het opzet van de UAV afdeling

Gent is om oudere mannen en

vrouwen van Turkse herkomst

uit hun isolement te halen en

zicht te krijgen op hun noden

door onder andere op

huisbezoek te gaan en

ontmoetingsmomenten te

organiseren in samenwerking

met andere lokale partners. 

De Unie van Actieve

Verenigingen hoopt mensen op

een aantrekkelijke manier te

betrekken bij  de diensten en

deze diensten laagdrempeliger

te maken voor de doelgroep.
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Vrijwilligerswerk
Unie van Actieve Verenigingen heeft een beperkt aantal personeelsleden en beperkte middelen.
Daarom hebben we ons meer tot vrijwilligers gericht. Omdat de Unie van Actieve Verenigingen
beschikt over een breed netwerk, konden we verschillende vrijwilligers aanwerven.

Bij de keuze voor geschikte vrijwilligers hebben we ons geconcentreerd op een aantal criteria;
interesse voor andere culturen, assertiviteit, een sociaal bewogen persoon, empathie,
lichaamstaal,...

We spreken mensen aan die interesse tonen voor het project. Soms dienen zich kandidaten aan
die reeds actief zijn bij lidverenigingen van UAV.

Voor je echt aan de slag kan met de vrijwilligers, moet je hen informatie geven over het project. Er
zijn verschillende onderwerpen en taken, de ene vrijwilliger kan bijvoorbeeld beter met mensen
omgaan en de andere kan bijvoorbeeld beter helpen met het organiseren. Het is ook belangrijk
het verloop van het project samen met de vrijwilligers te bespreken. 

Na de selectie brengen we dan ook de vrijwilligers op de hoogte van wat we precies van hen
verwachten. Dit regelen we aan de hand van een mail. In de mail geven we een overzicht van het
takenpakket. We maken ook de data van de bijeenkomsten bekend waarop we de vrijwilligers
verwachten. We delen hen eveneens het opzet en de inhoud van de activiteiten mee. 

Op deze bijeenkomsten ontvangen we de vrijwilligers op een warme manier. We zorgen ervoor
dat iedereen aan het woord komt. We vinden het belangrijk dat mensen een eigen bijdrage
kunnen leveren. Zo betrekken we iedereen op een manier die hen stimuleert om vol overgave
voor dit project te blijven werken.

Het selecteren van vrijwilligers

Informeren en begeleiden
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Vrijwilligers betrekken bij de activiteiten

Zodra de vrijwilligers een duidelijk beeld hebben van
het project, de doelstellingen, hun takenpakket en de
verwachtingen, kunnen zij hun taken beginnen
uitvoeren. 

Terwijl de vrijwilligers de organisatie en de
doelgroep van dit project ondersteunen, ziet de Unie
van Actieve Verenigingen er op toe dat ze de nodige
begeleiding en steun krijgen om hun taken naar
behoren uit te voeren. Deze horen in
overeenstemming te zijn met de vooropgestelde
doelstellingen. 

Ook tijdens het verloop van het project polsen we bij
de vrijwilligers naar hun bevindingen, zodat we hen
tips kunnen geven waar ze nadien rekening mee
kunnen houden. Dat helpt hen om hun taken met
vertrouwen verder te zetten.
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We maken een kritische evaluatie van het geleverde werk en we bekijken daarbij hoe we dit in
de toekomst anders en beter kunnen of moeten doen. Om dit op een correcte en zinvolle
manier te doen, vragen we ook de mening van de vrijwilligers.

We zijn ons bewust dat hun bijdrage van groot belang is voor het verenigingsleven en het
behalen van de doelstellingen van projecten. 

We weten dat als we dit consequent en op een menselijke manier aanpakken, we wel degelijk
projecten tot een goed einde kunnen brengen. In die zin mogen we zeker van een succes
spreken.

Om de goede afloop van het project te vieren, hebben we samen met de vrijwilligers een
daguitstap georganiseerd en zijn we samen gezellig gaan eten. Het is belangrijk om aan het eind
van een project iedereen dank te betuigen voor hun bijdrage. Op deze manier kunnen ze
merken dat we ze echt waarderen en zal het makkelijker zijn om hen opnieuw te vragen voor
toekomstige projecten.

20

Evaluatie en samenkomst als dank
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Wegwijs in armoede
Zilver aan Zet

"
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Te overwinnen drempels 

Vaak hebben ouderen met een migratieachtergrond problemen met
de taal en vinden ze het moeilijk om zich vlot te uiten of hun
problemen uit de doeken te doen. 

Er is telkens een vertrouwenspersoon of een tolk nodig die hen kan
ondersteunen en doorverwijzen naar een geschikte professionele
dienst. Dat heeft een prijskaartje. Integratie is een kwestie van durven
te investeren in mensen, maar hen tegelijk voldoende tijd te gunnen
om de taal grondig te leren. Dit wordt meestal niet correct gedaan.

Zilver aan Zet heeft als doel de mensen met een migratieachtergrond
te helpen om hun weg in de samenleving te vinden. Wanneer we
hierin slagen, zullen ze zich meer thuis voelen in onze samenleving
en kunnen ze bijdragen aan de economie en de samenleving. Dit zal
ook hun levenskwaliteit sterk verbeteren.
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Hoe zijn we te werk gegaan?

Via sociale media en andere kanalen binnen het eigen netwerk, zijn we op zoek
gegaan naar potentiële deelnemers voor dit project. 

Zij moesten voldoen aan een specifieke beschrijving en het profiel; mensen van de
eerste generatie die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat betekent dat ze
in armoede leven, zich mogelijk in eenzaamheid en isolement bevinden omdat ze
geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk. Vaak zijn ze ongeletterd en
ondervinden ze taalproblemen.

Het brede netwerk van Unie van Actieve Verenigingen komt goed van pas bij het
opsporen van mensen in moeilijkheden. We zijn de straat op getrokken om via een
buurtonderzoek na te gaan of er mensen gekend zijn die behoeftig zouden zijn. 

Via de steun van heel wat actieve medewerkers van de lidverenigingen van de
Unie van Actieve Verenigingen, zijn we er in geslaagd een aantal mensen te
bereiken die nood hadden aan ondersteuning en begeleiding. 

Uit ervaring weten we dat niets krachtiger werkt dan mond-aan-mond reclame,
om mensen te overtuigen deel te nemen aan zulke projecten. Dit is de reden
waarom we hen hebben uitgenodigd op een vrijblijvend kennismakingsgesprek,
dat plaatsvond in een gemoedelijke sfeer.
 
We wisten dat het noodzakelijk was om laagdrempelig te werk te gaan, steeds met
onze duidelijke doelstellingen voor ogen. Zo konden we een groep deelnemers
bijeenbrengen die we  vervolgens uitnodigden op een eerste bijeenkomst.
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Stappenplan: aanpak van het
project

Gebruikmaken van sociale media en kanalen die zich richten
tot de gemeenschappen met een migratieachtergrond om
het project bekendheid te geven.

Oproep plaatsen

Op huisbezoek gaan
Huisbezoeken zijn een geschikte manier om een persoonlijk
gesprek aan te knopen en te polsen naar specifieke noden en
behoeften. Tegelijk bouw je een persoonlijke relatie op met de
deelnemers. Mensen geloven wat ze zien; het winnen van
vertrouwen vraagt de nodige tijd.

Stuurgroep samenstellen

Een belangrijk voordeel van een stuurgroep is de
mogelijkheid om kennis, inzichten en ervaringen te delen en
deze ten dienste te stellen van de doelgroep en de
doelstellingen van het project.

Voor dit project hebben we een stappenplan gevolgd om
kwetsbare ouderen te vinden. Vervolgens wilden we met hen in
contact komen, hun vertrouwen winnen en hen ondersteunen
met het oog op een verbeterde situatie. Het stappenplan
hieronder diende als leiddraad.
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Via laagdrempelige en toegankelijke activiteiten is het mogelijk
mensen uit hun isolement te halen. Sommige mensen die tot
een kwetsbare groep behoren, bloeien helemaal open wanneer
ze in groep aan een activiteit deelnemen. Andere mensen
hebben het moeilijk in groepsverband. Voor hen lijkt een
individuele aanpak meer aangewezen.

Het is goed te zorgen voor afwisseling tussen het verstrekken
van informatie en het organiseren van activiteiten. Geleidelijk
aan opbouwen van de diepgang van de gesprekken helpt om te
achterhalen waar de deelnemers, begeleiders, overheden en
professionele zorgverstrekkers echt op horen in te zetten.

Wekelijkse bijeenkomsten

Samenwerken en netwerken

De hedendaagse samenleving is voortdurend aan verandering
onderhevig. Dit veronderstelt om zich aan te passen aan een
wijzigende realiteit, bestaande en nieuwe uitdagingen.
Wie zich dan versterkt door samen te werken met mensen en
organisaties, zal zich in staat stellen om ook de mogelijkheden
te zien en deze optimaal te benutten.
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Een overkoepelend netwerk of een etnisch-culturele federatie
als de Unie van Actieve Verenigingen vervult een onmisbare
brugfunctie tussen overheden, lokale organisaties en de
gemeenschappen die zij vertegenwoordigt. 
Zij is daarom een aangewezen partner voor sociale projecten
die noodzakelijk en relevant zijn. 
Echter, haar taak beperkt zich eerder tot het doorverwijzen
naar bestaande professionele diensten en hulpverlening. Dat
organiseert zij dus niet zelf. 
Wel biedt ze, via haar samenwerking met overheden,
dienstverlening in de eigen lokalen aan.

Doorverwijzen naar professionele diensten en hulpverlening
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Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar van het project hebben we het vormingspakket
'Ouder worden in je buurt' aangeboden, in samenwerking met
Wijkgezondheidscentrum Kappellenberg. Hier lag de focus op het
bewustmaken van de problemen die samengaan met ouder worden.

We hebben ontbijten georganiseerd om samen te komen met de
deelnemers en om op een informele manier hun vertrouwen te
winnen. We hebben een filmvertoning georganiseerd en een film
gekozen die aansluit bij de sociale situatie van de deelnemers.
Daarmee hebben we duidelijk gemaakt dat we empathie tonen en dat
zij niet de enige mensen zijn die zich in isolement bevinden. 

Tijdens onze bijeenkomsten hebben we vormingen gegeven rond hun
rechten, problemen in hun buurt, rusthuizen, over de mutualiteit,
gezondheid, ... Door hen hierover te informeren, trachtten we hen
zelfstandiger te maken en meer vertrouwen te geven. We willen hen
het gevoel geven dat ze zich niet in een wanhopige situatie bevinden. 

Deze vormingen hebben plaatsgevonden tijdens onze verschillende
bezoeken. We hebben onder andere een bezoek gebracht aan
Partena, LDC Wibier, WZC Heiveld, ...  

Activiteiten tijdens het project
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Tweede en derde jaar

Het doel van de activiteiten die we tijdens het tweede en derde jaar
organiseerden, was om de deelnemers zowel te vermaken als hen iets
bij te brengen. 

We hebben bijvoorbeeld samen met de ouderen een Zuiderse Brunch
georganiseerd, zodat ze kennis konden maken met verschillende
mensen in de buurt en samen gerechten konden proeven die ze nog
nooit hadden gegeten. 

We hebben in het lokaal van de Unie van Actieve Verenigingen
zitdagen van het OCMW georganiseerd, om te werken aan een betere
dienstverlening voor deze kwetsbare groepen. We hebben hen
vermaakt met een avondfeest in het buurtcentrum. 

Naast deze activiteiten hebben we ook vormingen gegeven rond
bijvoorbeeld dementie, gezond eten, gezondheid, borstkanker,
diabetes, ... We hebben ook workshops georganiseerd rond breien,
iets wat de ouderen graag deden. 

Activiteiten tijdens het project
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Zilver aan Zet leert dat outreachend werken en aandacht voor
burgerzin lonen. Deze punten zijn van groot belang om kwetsbare
groepen daadwerkelijk te bereiken en hen te overtuigen hun schroom
en onzekerheid te overwinnen om de stap naar hulp te kunnen
zetten. Zo wist Zilver aan Zet heel wat mensen met een migratie-
achtergrond toe te leiden naar hulpverlening die voor hen
noodzakelijk bleek. 

De samenwerking met organisaties en experten blijkt cruciaal om het
vertrouwen van deze kwetsbare groepen te winnen. Een
toegankelijke, gemoedelijke en vooral menselijke benadering werpt
duidelijk vruchten af. Mensen geven pas hun geheimen prijs als zij iets
over jou te weten komen. Het is ook opmerkelijk dat wanneer de ene
deelnemer durft te praten over zichzelf, de anderen automatisch
meer moed krijgen om over zichzelf te praten.

Daarom is het essentieel voldoende tijd te nemen om
vertrouwensbanden te laten groeien en beetje bij beetje iets meer
over elkaar te weten te komen. Deze duurzame en persoonlijke
relaties hebben de grootste kans op slagen indien men dicht bij de
oudere staat.

Onze bevindingen
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Een laagdrempelige werkwijze is de rode draad doorheen het project.
Dat geldt voor zowel de taal die we met deelnemers hanteren als in
de toegankelijkheid van bijeenkomsten en ontbijttafels die we
organiseren.

Regelmaat is belangrijk, zeker bij oudere mensen wiens vertrouwen
behoorlijk snel en sterk groeit wanneer leuke ervaringen of
activiteiten die een positieve indruk nalaten, herhaald worden.
Dit komt de duurzaamheid en de verankering van projecten ten
goede.

Het is zinvol als men nauw samenwerkt met lokale actoren. De
bereikbaarheid van de locatie is belangrijk voor zowel de
initiatiefnemers van een project als voor de kwetsbare groep die er
aan moet kunnen deelnemen. In die zin hebben we heel wat
activiteiten in het lokale dienstencentrum De Thuishaven te Gent
laten plaatsvinden.

Wie  zich richt tot kwetsbare groepen hoort steeds hun specifieke
noden en behoeften in het achterhoofd te houden. Dat houdt tegelijk
in dat er nood is aan een individuele aanpak. Zo moet je mogelijk
rekening houden met gezondheidsproblemen of  een situatie van
eenzaamheid.

Adviezen
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Getuigenissen  (1)
"Uit mijn ervaring met de huisbezoeken bij mensen met een
migratieachtergrond heb ik geleerd dat de mensen zeer open en warm
zijn. Er zijn bepaalde elementen waar je zeker op moet letten tijdens de
huisbezoeken. 
Dit zijn namelijk de lichaamstaal en de verschillende culturen waarin je
terecht komt. Op deze manier leer je en voel je hoe de mensen in
bepaalde omstandigheden leven. Als je een huis binnen komt, moet je
jezelf eerst voorstellen. Je moet duidelijk vertellen wie je bent en wat je
komt zeggen. 
Hierna gaan zij persoonlijke vragen beginnen te stellen om jou beter te
leren kennen en een band te creëren. Een belangrijk punt tijdens het
gesprek is dat je niet naar de mensen staart of naar de omstandigheden
waarin ze wonen. Een tweede belangrijk punt is dat je niet onmiddellijk
moet beginnen noteren, want dit kan ervoor zorgen dat de
communicatie misloopt. 
Bij de eerste ontmoeting ga je kennismaken en luisteren naar de
verhalen van de mensen. 
Als bezoeker moet jij interesse hebben om verder in gesprek te gaan
met deze persoon. Op die manier geven ze aandacht aan je
hulpverlening."

Hatice Karakaya
Educatief bediende
Unie van Actieve Verenigingen
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Getuigenissen (2)
"Het was een tijd om nooit te vergeten. Wat ik me altijd zal herinneren was
de ongelooflijke dankbaarheid en warmte van de mensen die ik heb
geholpen. De personen die hulp kwamen vragen, zaten vaak al jaren met hun
problemen. Ze wisten niet hoe er aan te beginnen en waar ze terecht
konden om hulp te vragen. Dus berustten ze in hun lot. Tot ze bij mij terecht
konden, een hulpverlener die ter beschikking stond op een voor hen heel
vertrouwde locatie en waar ze hun probleem in de eigen taal konden
uitleggen. Dat was het succesrecept. Mensen voelden zich gehoord en
geholpen. Soms was er ook geen kant-en-klare oplossing, maar dat gaf niet:
ze hadden het eindelijk eens kwijt gekund.
 
En eigenlijk was dat het enige wat de mensen zochten: zichzelf kunnen en
mogen zijn. Dat is iets wat vandaag echt waardevol is. Trouwens, ik als
hulpverlener mocht dat ook zijn. Ik voelde me gewaardeerd en
gerespecteerd op alle vlakken. Ik heb mooie gesprekken gehad, met mensen
die vaak emotioneel waren. Soms waren ze zelf heel boos..., Maar nadien
konden we wel steeds door dezelfde deur. Sommige ouderen noemden me
zelfs "mijn dochter", omdat ze voelden dat ik oprecht om hen bezorgd was,
of omdat ik hen hielp met een telefoontje of iets dergelijks, iets dat ze zelf
niet konden. Maar bovenal was dat een prachtig compliment, omdat zij van
mij hielden zoals van een dochter, uit diepe dankbaarheid. Als je zo'n eer
toebedeeld krijgt, dan weet je dat je niet alleen je werk goed hebt gedaan,
maar ook mens bent geweest."

Els De Ganck 
Maatschappelijk werker
OCMW
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Getuigenissen (3)
Ik ben een alleenstaande vrouw en ik voel me vaak eenzaam. Hierdoor kom ik niet zo
vaak in aanraking met mensen en ontmoetingsplaatsen. Dit project gaf me de kans om
andere mensen te ontmoeten en in te zien dat ik niet alleen ben. Ik heb gezien dat er
nog mensen zijn die kampen met dezelfde problemen als ik. De sfeer tijdens de
ontmoetingsmomenten voelde zeer vertrouwelijk aan omdat ik het gevoel had dat ik
deel uitmaakte van een groep. Het was ook aangenaam en interessant om er steeds een
tolk bij te hebben. 

Geleidelijk aan merkte ik dat ik door mijn deelname aan het project een beetje actiever
werd. Ik maakte vrienden tijdens de bijeenkomsten en met deze vrienden heb ik nog
steeds contact. Door deel te nemen aan het project heb ik meer inzicht  gekregen in de
onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen van mijn leeftijd. Na meerdere bezoeken
bij informatiebureau's wist ik waar ik met mijn probleem terecht kon. Voordien was het
een beetje zoeken. Ze lieten mij kennismaken met een aantal lokale organisaties. Nu heb
ik tenminste een idee waar ik naartoe kan, niet enkel voor een probleem maar ook om
leuke dingen te doen. Het project gaf me ook de kans om vragen te stellen aan experten.
Hun professionele hulp en advies hebben me echt geholpen. Verder wil ik nog eens
benadrukken dat niemand alleen is. We kennen allemaal iemand die te maken heeft met
dezelfde problemen en niets mag ervoor zorgen dat we ons eenzaam voelen. 

Binnaz Bulduk, 
alleenstaande
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Wat zijn de behaalde
resultaten?

De belangrijkste verwezenlijking van Zilver aan Zet, is dat heel wat mensen met
een migratieachtergrond meer vertrouwd zijn geraakt met dementie en het
proces van ouder worden. We hebben een aantal inzichten kunnen bijbrengen
over wat dat precies inhoudt en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Dit geldt
zowel voor de oudere personen als voor hun omgeving.

We hebben de deelnemers en hun omgeving geholpen om meer inzicht in hun
situatie te krijgen, wat noodzakelijk is om zich aan te passen, bijvoorbeeld aan
het leven met dementie. Belangrijk daarbij is dat de mogelijkheid bestaat om te
leven met dementie, met behoud van de levenskwaliteit.

De behaalde resultaten zijn zonder meer het gevolg van een aantal bewuste
keuzes die gemaakt zijn van bij de start van het project. Een goede
voorbereiding stelde ons in staat gericht en efficiënt te werken. 

In die zin kunnen het oprichten van een stuurgroep, de werking ervan, de
persoonlijke gesprekken tijdens de huisbezoeken en verschillende
bijeenkomsten om alles op de voet te volgen, gezien worden als een
samenhangend geheel dat dit succes mee mogelijk heeft gemaakt.

Tegelijk versterkt een project als Zilver aan Zet het vertrouwen in de
organisaties en betrokken actoren en in de werking van sociale projecten die
toch gevoelig liggen en daardoor net iets moeilijker zijn.
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Hoe hebben we
samengewerkt met de

partners?
Door onze oproep op de sociale media hebben verschillende partners ons
gecontacteerd om samen te werken. Tijdens het eerste jaar hebben we 7 weken
lang vormingen gegeven over 'Ouder worden in je buurt'. Dit vormingspakket
heeft onze werking met onze partners sterker gemaakt. 

Tijdens het tweede en derde jaar hebben we samengewerkt met LDC De 
 Thuishaven. Er was reeds een bestaande groep mensen in  LDC De Thuishaven
die baat hadden bij deelname aan dit project. We hebben onze groepen
samengebracht om samen moeilijke situaties aan te pakken en hulpbehoevende
deelnemers te ondersteunen.  

Andere organisaties van verschillende regio's wilden ook met ons rond
dementie samenwerken. Het bereiken van mensen met een
migratieachtergrond was voor hen een drempel. Uiteindelijk hebben we dit
probleem aangepakt en informatieve activiteiten georganiseerd.
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'' TIPS
Het is belangrijk dat je een persoon aanduidt die voor de deelnemers steeds
aanspreekbaar is. De mensen durven makkelijker te praten tegen iemand die ze
reeds kennen en vertrouwen. 

Het is moeilijker om hun problemen en behoeften te achterhalen als er geen
persoon beschikbaar is, iemand die herkenbaar is voor deelnemers en steeds
terugkomt bij elke activiteit. 

Het is belangrijk dat je een omgeving creëert waar de deelnemers zich op hun
gemak voelen. Dit zal moeilijk gaan indien ze steeds in contact moeten komen met
mensen die ze niet of niet goed genoeg kennen. 
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'' TIPS
De senioren hebben het zeer moeilijk met oriëntatie. Hierdoor spraken we steeds
op de zelfde plaats af. 

Wanneer het een andere plaats is die niet gekend is, dan komen de senioren niet,
omdat het een niet vertrouwde plaats is. 

Vaak komen ze in een groep naar de vaste plaats omdat ze zich meer op hun gemak
voelen met meerdere mensen en een andere reden is omdat ze onderweg ook nog
kunnen praten.
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Tips
De mensen doorverwijzen en contactgegevens doorgeven is
onvoldoende. Het is nodig om hen als het ware bij de hand te
nemen en te begeleiden naar de voorzieningen. 

In LDC De Thuishaven hebben we vrijwilligers die de mensen
kunnen helpen. Onze vereniging kan mensen naar hen toeleiden.
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Toeleiden naar de activiteiten

Tijdens het organiseren van de activiteiten hebben we gemerkt dat de
deelnemers bepaalde moeilijkheden ervoeren. Deze moeilijkheden uitten zich
in het vergeten van afspraken (bijv. de datum van de activiteiten),
analfabetisme,...
Hiervoor hebben we besloten om elke deelnemer individueel op te bellen om
hen eraan te herinneren.  

Dit verliep zeer moeizaam omdat we soms een dag lang bezig waren met het
bellen van al deze mensen. Hierna hebben we besloten om een WhatsApp-
groep aan te maken waarin we alle activiteiten vermelden. Een dag voor de
activiteiten stuurden we een sms ter herinnering, met nogmaals de datum en
het tijdstip van de bijeenkomsten.

De WhatsApp-groep bleek een zinvolle en noodzakelijke beslissing. We hadden
toch nog een paar deelnemers die geen smartphone hadden of analfabeet
waren. We hebben dan besloten om die mensen toch individueel op te bellen.
Op deze manier hadden we dit probleem volledig opgelost.
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Besluit
Mensen die aan het project
"Zilver aan Zet" hebben
deelgenomen, voelen zich nu
opmerkelijk beter in hun vel. Zij
hebben een duidelijker beeld van
de eigen sociale situatie en hoe
die te verbeteren. 

Ze hebben via de activiteiten en
de begeleiding binnen dit project
nieuwe hoop en kracht
gevonden om hun leven te
verbeteren.
Nieuwe  toekomstperspectieven
maken dat ze zich verder kunnen
ontplooien als mens en als lid
van de gemeenschap en
samenleving.
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