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1.PROJECTOPZET



A. VOORBEREIDING
• Interne stuurgroep 

– Directie front office en DMW, stafmedewerker DMW, directie
zorg, stafmedewerker innovatieve zorgprojecten, provinciaal
verantwoordelijke S-Plus en contactcenter zorg

– Bepalen projectaanpak
Verschillende rollen -> niet 1 dispatcher – taken binnen 
verschillende bestaande functieprofielen – rekening houden 

met bestaande expertise
• Vacature vrijwilligers
• Externe stuurgroep (26 februari 2018)

– Vertegenwoordiger seniorenadviesraad, ouderenverenigingen, 
lokaal bestuur, andere mutualiteiten, CAW, GGZ & buurthuis



A. VOORBEREIDING

• Voorstelling full buddy wijkwerking Thuishulp 
(1&8 maart)

• Voorstelling seniorenadviesraad (23 maart 2018)
• Opleiding vrijwilligers (26 maart) 
– 13 vrijwilligers

• Voorbereiden documenten (pakket vrijwilliger 
volgens buurt waarin hij woont)

• Vrijwilligersbijeenkomst (25 april)



B. UITVOERENDE FASE
• Ronde 1 huisbezoeken door vrijwilligers (mei tot en 

met augustus) - zie ook ervaringen
• Contactname DMW (mei tot en met augustus) en 

contactcenter zorg - zie ook resultaten
• Intervisie vrijwilligers full buddy (28 mei) - zie ook 

ervaringen
• Intervisie vrijwilligers (10 september) - zie ook 

ervaringen
• Nationaal werkt verder op resultaten in functie van 

profielen



Ronde 2 huisbezoeken door 
vrijwilligers

• Informeel gesprekje bij iedereen die score ‘telefonische 
contactname’ of ‘huisbezoek’ had

• Richtvragen:
– Hoe gaat het?
– Heeft het ziekenfonds contact opgenomen voor een tweede 

gesprek?
– Heeft het ziekenfonds je kunnen ondersteunen? 
– Zijn er ondertussen nieuwe ondersteuningsnoden?
– Zijn er nog zaken waar het ziekenfonds je kan bij helpen?
– Uitnodiging eindfeest
– Bijkomende notities



Bedankingsfeest



Communicatie project



C. EVALUATIE

• Verslaggeving
• Bespreking interne stuurgroep
• Deelname studiedag D-SCOPE



2. RESULTATEN



Steekproef

• Lijst 260 namen op basis van 60+, 
alleenstaand en inkomen 
– IGO of VT of MAF

• Voorafgaande jaar bezoek DMW, beroep 
gedaan op Thuishulp eruit gehaald -> 43

• Aantal foutjes eruit gehaald 
= 211 potentiële deelnemers



Huisbezoeken ronde 1

• Aantal ingevulde vragenlijsten: 78
• Uitval
– Aantal niet deelname (circa 35)
– Niet bereiken na 3 pogingen (circa 20)
– Niet correct in steekproef (circa 10)
– Openstaand: niet bezocht (circa 25 – vrijwilligers die 

lijst niet volledig hebben afgewerkt –nt. tot 3* toe 
aan huis zijn geweest)

• Niet verdeeld: 43



Resultaat verwerkingstool
• 78 verwerkte vragenlijsten
• Huisbezoek: 39 -> 1 dame nam zelf contact

– Wensen tweede contactname: 18
– Eerst telefonisch -> vaak alsnog huisbezoek of verder 

kunnen helpen -> 9 mensen van de 39 geen 
behoefte/zorgvraag

• Telefonisch contactname: 4
– Niet altijd telefoonnr. beschikbaar

• Kwetsbaarheden en welbevinden -> scores op 
verschillende schalen



Opmerkingen deelnemers

Deelnemers wensen
• Inkomen: meer pensioen, lotto winnen, 

meer geld, minder belastingen betalen,…
• Betere gezondheid of gezond blijven
• Hulp: poetshulp, traplift, diensten,…
• Sociaal contact
• ….



Wat drijft boven bij contact DMW?

• Bij reeds gekende personen vaak verfijning dossier
• Sommige mensen ook gewoon nood aan luisterend oor
• Specifieke hulp die we hebben kunnen bieden: 

– Aanvragen voor:
• Hulpmiddelen: rollator, rolwagen, incontinentiemateriaal
• Parkeerkaarten
• Financieel: THB,  zorgverzekering, verhoogde tegemoetkoming, 

incontinentieforfait, sociaal telefoontarief, thuiszorgtoelage stad & 
tegemoetkoming handicap

• Diensten: poetshulp, klusjesdienst & boodschappendienst

• Informatieoverdracht over
– Toegankelijkheid woning: trapliften, sleutelkluisje, sociale woningen, 

serviceflats & betaalbaar naar de tandarts



3. ERVARINGEN



Categorieën 

• Algemeen
– Deelnemers
– Vrijwilligers
– Wij (interne stuurgroep)

• Steekproef
• Vragenlijst
• Begeleiding vrijwilligers
• Verwerkingstool



Conclusie

• Positieve ervaring deelnemers, vrijwilligers 
& organisatie

• Meerwaarde instrument
– Vertrekken vanuit een kwetsbaarheidsbalans -> 

verschil andere instrumenten: 
• verschillende kwetsbaarheden in kaart brengen – ook 

omgeving!
• vraaggestuurd - niet alleen vanuit wensen en 

behoeften maar ook talenten en competenties van 
cliënt



VRAGEN?


