
ONLINE buurten

iPad, da’s straffe koffie
http://www.zorgproeftuinen.be/nl/nl/platforms/online-buurten

bert desmet
OCMW brugge

http://www.zorgproeftuinen.be/nl/nl/platforms/online-buurten


Aanpak
o Pro-actieve recrutering (lokaal netwerk!)
o 10 wekelijkse ontmoetingen (werking iPad / 

Cubigo in kleine groepen (5/6) 
o Helpdesk
o maandelijkse buurtgroepen (15/20)
o iPad in bruikleen (gedurende 1 jaar) 
o Per buurt 1 ict-coach voor begeleiding (LDE)

vaststelling
o veel ‘eenzame’ kwetsbare ouderen 
o weinig tools om soc. isolement te bestrijden 

basics

Doel & doelgroep
o kwetsbare ouderen 
o uitbouwen van een (digitaal/lokaal) nieuwe sociaal 

netwerk 
o digitale vaardigheden aanleren op maat van 

individuele oudere



Bereiken van kwetsbare ouderen
● 200 deelnemers rondden de lessenreeks succesvol af 

(in de periode januari 2015 – mei 2017) 
● 75% van hen is kwetsbaar
● in 2015 hielden we 220 sessies (3u)
Digitaal vaardig
● berichten sturen naar andere deelnemers
● beeldbellen naar dochter/zoon – kleinkinderen, 
● beeldbellen naar deelnemer die in ziekenhuis ligt 
● nieuws over de eigen gemeente opzoeken
● individuele invullingen (spotify luisteren – blog starten  – seniorennet raadplegen – live 
webcam venetië/grote markt Brugge …) 
● uitnodigingen voor het volgende event worden digitaal verstuurd
● … 
Ontwikkeling van nieuw sociaal netwerk
● voor het eerst naar een activiteit van de lokale seniorenvereniging, op sleeptouw 
genomen door een andere deelnemer 
● na de sessie nablijven en samen met anderen in het dienstencentrum de maaltijd 
nuttigen
● samen op uitstap naar de bib / koffie en gebak gaan eten aan de kust
● … 

Resultaten
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BEREIKEN VAN DOELGROEP
● Pro-actieve rekrutering (outreachend werken)
● Netwerk van intermediaire organisaties ondersteunen de detectie 

geïsoleerde personen
● Vervoer naar de bijeenkomsten
● Zo goed als geen kosten voor de deelnemers 
AANLEREN 
● focus op groepsdynamica (connectie tussen deelnemers!)
● lokale infrastructuur benutten
● creëer een informele omgeving
● focus op peer-learning
DUURZAAM ENGAGEMENT
● Medewerkers helpen deelnemers om ook WIFI te

installeren thuis 
● wekelijkse helpdesk sessies 
● maandelijkse community ontmoetingen

succesfactoren
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BEREIKEN VAN DOELGROEP
● permanente vervoersmogelijkheden voorzien
● duurzaam inbedden / verankeren van relaties met het lokaal “detectie” 
netwerk
● voorzien in toestellen
AANLEREN 
● lesgevers met juiste profiel inzetten (geduldig – ervaring met doelgroep)
● (subsidie) formule voor lesformat (informeel – weinig onderwijs 
doelstellingen) vinden
DUURZAAM ENGAGEMENT
● familie en het persoonlijk netwerk engageren om als support netwerk te 
fungeren
● de lokale community digitaliseren (online aankondigen van sociale 
activiteiten, lokale e-services ontwikkelen (vanuit lokale overheid), e-care 
oplossingen, profiel van buurtzorger?,  … 
● een lokaal online community platform dat operationeel is

uitdagingen
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ONLINE buurten, 
meer dan een project

6



7

Legende sociale interventie

Uit Ann Decorte (2017) ‘Sociaal vernieuwen met burenhulp’, Vanden Broele. 
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zorgnetwerk


