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Professionele zorg in Vlaanderen is 

succesverhaal 

• Thuiszorgdiensten 

• van 55.000 in 1997 naar 87.000 gezinnen in 2009 

• Geholpen jongeren in de jeugdzorg: 

• van 18.287 in 2004 tot 27.897 in 2010

• Kinderopvang :

• van 55.000 in 1990 naar 97.000 in 2010

• Residentiële ouderenzorg: 

• Van 60.000 in 1992 tot 85.000 in 2010

• VAPH 

• Ambulante begeleiding van 2.273 in 1993 tot 10.749

• Residentieel: van 18.840 in 1993 naar 24.512 personen in 2010



Maar…

• Ondanks (of dankzij) groei: veel onbeantwoorde zorgvragen

o Verdriedubbeling van wachtlijst VAPH 

o Wachtlijsten BJZ

o Wachttijd CGG

o Wachtlijsten woonzorgcentra



Welzijn en zorg is immense bouwwerf

• Grootschalige ‘verbouwingen’ in alle sectoren

o Woonzorgdecreet

o Integrale Jeugdhulp

o Perspectief 2020

o Van acute zorg naar chronische zorg 



Vermaatschappelijking als rode draad

• Vermaatschappelijking van zorg : 

o modeterm en verre van nieuw

• Martens eind jaren ’90: 

o zorg op maat en versterken van zorg in thuissituatie

• Vervotte in 2004: 

o Gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg

o VAPH: ‘Toch is professionele hulp duur en schaars. Daarom 

moeten we een goed evenwicht nastreven tussen professionele en 

informele zorg. Zorg op maat aanbieden blijft dé uitdaging’ 



Doorbraak van concept onder Vandeurzen

• Beleidsnota uit 2009-2014: 1 vermelding

o “Vanuit de Vlaamse overheid erkennen we het belang van 

vrijwilligers in de samenleving. Ze zorgen voor een zorgzamer 

Vlaanderen. Ze zijn een belangrijke schakel in de 

vermaatschappelijking van de zorg. We zijn er dan ook van 

overtuigd dat we vrijwilligers goed moeten omkaderen zodat 

vrijwilligerswerk aantrekkelijk is en de vrijwilligers geëngageerd 

blijven. 



Einde van vorige legislatuur

• Beleidsbrief 2013-2014:

o “De samenleving moet zich zo organiseren dat het sterk 

toegenomen appèl op professionele zorg verzoend wordt met het 

zorgen voor elkaar. Dat is de vermaatschappelijking van de zorg 

die mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare 

ouderen, jongeren met gedrags- of emotionele problemen,… 

met al hun potenties en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in 

de gewone samenleving laat innemen.”

 Vermaatschappelijking als beleidsprincipe voor alle

welzijns- en zorgsectoren



Definitie van vermaatschappelijking

• Spraakverwarring:

o Afbouw van residentiële voorzieningen

o Zorg naar en in de samenleving brengen ipv in instellingen ifv

hogere kwaliteit van leven 

o Zorg door informeel sociaal netwerk (ipv door professionals): 

mantelzorgers, vrijwilligers, buurt,…

o Goedkoper dan dure instellingszorg en dus besparing?

o …



activeren van sociale steun en leefomgeving

• Nog heel wat vragen :

o Activeren, betrekken, versterken van sociaal netwerk: hoe doe je dit?

o Direct vs indirect helpen : versterken van sociaal netwerk van 

zorgbehoevende vs het versterken van sociale samenhang

o Niet enkel curatief (na zorgvraag) maar ook preventief : rol van lokaal

beleid ter versterking van sociale cohesie

o Buurt als belangrijk integratiekader voor kwetsbare groepen gezien vaak 

beperkte mobiliteit 



Curatieve aanpak

• Nadat zorgnood zich voordoet

• Versterken van informeel netwerk: wie is dit? En hoe in kaart brengen?

• Klassiek onderscheid tussen sterke en zwakke banden

o Sterke banden : emotionele ondersteuning, geen nieuwe kennis

o Zwakke banden : bruggen naar andere netwerken en dus ook nieuwe 

kansen



Vormen van sociale steun

• Wat mogen we van netwerk verwachten: verschillende vormen van 

sociale steun

o Praktische hulp

o Emotionele ondersteuning

o Gezelschap

o Informatie en advies

• Volstaan deze vormen van sociale steun? 



Een preventieve aanpak: versterken van 

sociale cohesie op buurtniveau

• Sociaal werkers beheersen, maar benutten niet altijd hun 

contactleggingskunde

• Competenties : 

o Kennis hebben van de buurt en van sterkhouders 

o Netwerken mobiliseren

o Tussen en met mensen kunnen werken 

o Verbindingen kunnen maken

o Werken aanklampend

• Belang van lokale infrastructuur die ontmoeting mogelijk

maakt (buurthuis, brede school, …)



Strategieën om lokale samenhang te 

versterken

• Vier strategieën van contactlegging

o Aansluiten bij gemeenschappelijke belangen of interesses

o Gerichte casting, rekrutering, talentscouting

o Assertieve vriendelijkheid

o Vorm geven aan intensieve projecten met lange adem



Versterken van informele zorg: realistisch? 

• Informele zorg: Wordt de groep beperkt tot wie regelmatig zorg of 
regelmatige opvang verricht, in de zin van dagelijks of wekelijks, dan 
gaat het over 18% respectievelijk 12% van de bevolking van 18 tot 85 
jaar. 

• Vooral 55-64 jarigen die niet (meer) actief zijn op de arbeidsmarkt 
(slechts één op drie werkt)

• BAS-onderzoek VUB (Prof. Verté & Prof. De Donder): meer dan 16% 
van de 60-plussers doen vrijwilligerswerk + even groot potentieel aan 
ouderen die geen vrijwilligerswerk doen, maar dat wel zouden willen 
doen

 Informele zorg en vrijwilligerswerk: kansen, maar ook bedreigingen



Valkuilen van vermaatschappelijking

• Vermaatschappelijking als oplossing voor de 

wachtlijstproblematiek? 

• Verhouding tussen ‘persoonlijke’ en ‘publieke’ 

verantwoordelijkheid: ‘keukentafelgesprek

• Informele zorgplicht versus recht op professionele zorg

• Verplichting om informele zorg te aanvaarden: 

o Wil zorgvrager zelf wel ‘vermaatschappelijking’ ? 



Vermaatschappelijking

• Maatschappelijke context:

o Indicaties van verschuiven naar individueel schuldmodel

o Misbruik van sociale zekerheid en overbodige uitgaven in gezondheidszorg

• Nederlands onderzoek (SCP, 2013):

o Burgers zijn voor principe van eigen verantwoordelijkheid

o Maar dit mag niet leiden tot minder overheidstussenkomst voor henzelf



Vermaatschappelijking:  vier fundamentele

vragen

• Vermaatschappelijking in een maatschappelijke context die informele

zorg mogelijks afremt

• Niet willen vs niet kunnen zorgen: maatschappelijke effecten op 

langere termijn ? 

• Enkel curatie (na zorgnood) of ook pro-actief versterken van sociale 

samenhang (‘indirect helpen’) en hoe dit dan doen? 

• Subsidiariteit of complementariteit



Oud en eenzaam? 
Een gids door de mythe

Leen Heylen



Overzicht

• Oud en eenzaam, blik op onze samenleving

• Door de mythe

– Definitie eenzaamheid 

– Risicofactoren eenzaamheid

– Gevolgen stereotype beeldvorming  

• De aanpak 

• Aan de slag 



Oud en eenzaam - samenleving

• Vergrijzing ~ maatschappelijke uitdagingen 

• Beleid, op alle niveaus: pleidooi voor actief 
ouder worden 



Oud en eenzaam - samenleving

• Invloed op beeld van ouderen in onze 
samenleving

– “Wanneer is iemand oud”?

• Afhankelijk (28%) 

• Klagen en zagen, niet meer mee kunnen (15%) 

• 80+ (13%)

• Wanneer je geconfronteerd wordt met fysieke 
beperkingen (11%)



Oud en eenzaam - samenleving

• Eenzaamheid

– Stigma
• “mislukt, zielig, er niet bij 

horen, …” 

– Taboe 
• Twee op drie 65-plussers 

die zich eenzaam voelen, 
vinden het moeilijk om 
hierover te praten  



Oud en eenzaam - samenleving

• Beeldvorming rond ouderen en eenzaamheid

– Oud = afhankelijkheid, niet (meer) mee kunnen, 
niet meer ‘actief zijn’  

– Eenzaamheid = probleem 

– Oud = eenzaam

• Als samenleving op zoek naar ‘oplossingen’ 
voor “de eenzame ouderen”
• Oudste, zorgbehoevende ouderen activeren 



Oud en eenzaam - samenleving

• Echter, dit beeld waarop we verder bouwen, 
ook in de praktijk, is niet zo onschuldig ….



Door de mythes 



Door de mythe: definitie

• “Eenzaamheid is het subjectief ervaren van 
een onplezierig of ontoelaatbaar gemis van 
(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties” 

(de Jong-Gierveld, 1984)



Door de mythe: definitie



Door de mythe: definitie

• Sociale eenzaamheid: gemis dat je ervaart in 
je brede sociale relatiekring. 

• Emotionele eenzaamheid: gemis aan een 
hechte affectieve band met iemand.  



Door de mythe: definitie

• Duur 

– Voorbijgaande eenzaamheid 

– Situationele eenzaamheid

– Chronische eenzaamheid 



Door de mythe: risicofactoren

• Sociale eenzaamheid, van alle leeftijden 
• Emotionele eenzaamheid, vooral bij oudste ouderen, 

maar ook hier, van alle leeftijden 

• Partnerstatus: verweduwd en gescheiden, hoger risico 

• Gezondheid ~ eenzaamheid 
– Je eigen gezondheid
– … maar ook die van je partner: mantelzorg ~ eenzaamheid 

• Financiële situatie ~ eenzaamheid



Door de mythe: risicofactoren

• Maar ook je persoonlijkheid, je sociale 
vaardigheden, … 



Door de mythe: risicofactoren

• Concluderend: bepaalde kenmerken 
verhogen je risico op eenzaamheid, maar …. 

– eenzaamheid kan je op elk moment in je leven 
overkomen

– kan van korte of lange duur zijn

– kunnen gevoelens van sociale of emotionele 
eenzaamheid zijn, of beide…   



Door de mythe: gevolgen

• Gevolgen stereotype beeldvorming in de 
praktijk 

– “Vals positieven”

– Gevaar van ‘verborgen’ risicogroepen uit het 
oog te verliezen 

– Oplossingen vaak te simplistisch  



Door de mythe: gevolgen

• Stereotype beeldvorming rond ouderen kan 
eenzaamheid mee in stand houden

– Goede oude dag = gezond & actief 

– “Echt” oud = afhankelijk & niet (meer) mee 
kunnen

Gevaar dat ouderen die “niet meer mee kunnen”, 
zich sneller uitgesloten voelen  



De aanpak



De aanpak

• Naar een inspiratiegids voor de praktijk

– Wat niet? Receptenboek met kant-en-klare 
oplossingen: die bestaan niet! 

– Wat wel? Leidraad met handvatten voor de 
praktijk 



De aanpak

• De directe aanpak 

• De indirecte aanpak 



De directe aanpak



De directe aanpak

• De directe aanpak

– Eén op één 

– In groep 

– Maar ook op niveau van de samenleving

• campagnes, …. 



De indirecte aanpak

• “Voorkomen is beter dan….” 

• Structurele maatregelen: 

– aanpak van armoedeproblematiek = aanpak en 
preventie van eenzaamheid 

• Deskundigheidsbevordering rond thema 
eenzaamheid 



Aan de slag

• Enkele tips

– Werk op maat 

– Zoek naar de klik 

– Ga voor duurzaamheid 

– Start positief 

– Werk planmatig 

– Let op neveneffecten 

– Toon respect 



Aan de slag

• En tot slot, je hoeft het warm water niet 
opnieuw uit te vinden 

– Zie ook www.oudeneenzaam.be

• De gids 

• Enkele inspirerende praktijken uit Vlaanderen  

• Even doorklikken: inspiratie over de grenzen heen

• Info over vorming en begeleiding op maat  

http://www.oudeneenzaam.be/


DANKJEWEL VOOR JULLIE AANDACHT



Broodjeslunch 



(H)echt Arendonk

Karine Soenen



(H)echt Arendonk

Waar het begon
Wat het is

Waar het voor staat
Waar het heen gaat



Waar het begon

• Seniorenbehoefteonderzoek 2011

• 16,7% 60plussers ernstig eenzaam

• Werkgroep (seniorenraad e.a) wil actie

• Contacten Vormingplus Kempen, Vonk 3 
Thomas More Kempen

• 1 jaar onderzoek: ‘Generaties voor elkaar’ Hoe
iets doen rond de aanpak en preventie van 
eenzaamheid bij ouderen?

• Steun Leader MarkAante Kempen



Conclusies interviews ‘Generaties voor elkaar’

• Wederkerige aspect: “het moet klikken”

• Op maat, met aandacht voor individuele 
noden en behoeften 

• Niet zozeer toeleiden tot, maar “eens 
buurten, eens babbelen, iets samen doen” 



Resultaten focusgroepen 

• Resultaten: 
… en van mogelijke motiverende factoren 

• Op het gemak, niet te lang: 
– “Het moet laagdrempelig zijn, ze mogen er niet tegenop 

zien om mee te doen, iets eenvoudig”

• Op basis van individuele noden en behoeften: 
– “Ik zou niet allemaal hetzelfde doen want een bezoekje is 

ferm maar ik zou de passies of interesses van mensen in de 
aandacht brengen, als je dat kan warm maken dat is ferm,”



Resultaten focusgroepen

• Resultaten: 
– Belang van ‘erbij blijven horen’ wordt onderschreven 

– Specifiek voor Arendonk, belang lokale context bij uitwerken project: 

• “Ik ben oorspronkelijk niet van Arendonk, en dan val je in een gat, je bent
alleen, je kent niemand niet. Je probeert dan aan te sluiten bij verenigingen
en dat is niet zo evident want Arendonk dat is toch ook een beetje een
gesloten kring”

• “En de Arendonkse mentaliteit is nogal teruggetrokken te zijn. Gesloten ja
dat is nogal de norm. Op zijn eigen eigenlijk zo”.



Wat het is



Wat het is





Lancering Hecht Arendonk 
10 maart 2014 

• Arendonk roept bevolking op: “Doe eens iets gratis 
voor iemand anders” (Nieuwsblad)

• “Iedereen hoort erbij“(GVA)



Jaarmarkt – Lancering Hecht Arendonk 
10 maart 2014 



Jaarmarkt – Lancering Hecht Arendonk 
10 maart 2014 



Jaarmarkt – Lancering Hecht Arendonk 
10 maart 2014 



Wat het is

• Netwerk van mensen (jong en oud)

• Iets te bieden? Iets te vragen?

• Elkaar steunen (hand/spandiensten, info, 
iets aanleren, aanwezigheid, emotioneel….)

• Samenbrengen van vraag en aanbod

• Professionals faciliteren, deelnemers 
creëren



Iets te bieden? 

• Ik wil iemand helpen bij computer/gsm 
problemen

• Voor wie kan ik boodschappen doen?

• Ik ben handig met klussen voor iemand

• Ik wil graag af en toe samen koken

• Ik buurt graag bij mensen

• Ik wil tuinonderhoud doen

• …… Graag doen!



Mil helpt Georgette



Even buurten



Iets te vragen?

• Wie wil samen met mij klimop snoeien?

• Wie wil samen met mij wandelen (met mijn 
hondje erbij)

• Ik fiets graag. Wie nog?

• Wie leert mij haken?

• Ik lees heel graag voor. Voor wie zou ik dat 
kunnen doen?

• ….



Op haakles



Op haakles



Waar het voor staat

• Verbinden 

• Wederkerigheid

• Gratis

• Energie

• Steunen

• Professional versus deelnemer

• Organische groei



Verbinden 

• Met elkaar

• Individu – organisatie (MMC, WZC Sint 
Isabella, CADO, Sociaal Huis) 

• Organisatie – organisatie (Talander, 
bibliotheek, Ziekenzorg….)

verbinden is preventief werken



Het belang van verbinden

• Vermaatschappelijking van de zorg betekent:

 Menselijk kapitaal mobiliseren

 Kader om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen

 Organisaties stellen zich open naar de samenleving

 Sociale netwerken, buurtwerking en verenigingsleven 
aanmoedigen.

Uit: ‘De kracht van het engagement’, departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, dec. 2013.



Wederkerigheid

• niet: voor wat hoort wat

• wel: iets (voor iemand) betekenen

• = cultuurverandering. Van rechten en 
plichten naar ik mag/kan/wil een zinvolle 
bijdrage leveren 

• = verschuiving van hulpvrager/hulpgever, 
zwakke(kwetsbare)/sterke (weerbare) naar 
mens met kracht én kwetsbaarheid



Wederkerigheid

• Haaks op ‘empowerment’, ‘kwetsbare 
persoon’

• Wederkerigheid doet iets met het 
zelfwaardegevoel en geeft voldoening

• Hecht Arendonk  geeft ondersteuning op 
zo’n manier dat je zelf ook een ‘gevende rol’ 
kan blijven opnemen.

• Moeilijk voor deelnemers: ‘Ik heb niets te 
bieden’



Gratis

• Geen betaalmiddelen

• Wel waarderen, erkennen en bedanken

• Onkosten

• Bijdrage maaltijd



Energie (in het klein)

• Wat zorgt er voor dat je een geweldige dag 
heb beleefd?

• Welke activiteiten geven je energie?

• Waar loop je warm voor?

• Wat geeft je voldoening?

• Waar zit je vuur, je passie, je drijfveer?

• Wat zijn je kerntalenten?



Rika’s kerntalent



Rika’s kerntalent 



Steunen

• Kennismakingsgesprek over energie, kracht, 
mogelijkheden, beperkingen en noden.

• Wat zou je kunnen betekenen voor iemand?

• Kan iemand iets voor jou betekenen? Wat 
zou je nodig kunnen hebben? Wat wil je 
graag krijgen?



De kleine goedheid (E. Levinas)

• ‘Het adjectief klein in de ‘kleine goedheid' is betekenisvol en wijst 
op het concrete en het bescheiden karakter van de goedheid. Het 
gaat over een goedheid die zich in heel concrete omstandigheden 
van de ene mens tegenover de andere voltrekt, zonder te wachten 
op een organisatorische structuur die oplossingen brengt. De 
kleine goedheid heeft niet de pretentie een totale goedheid te zijn 
en zo'n structuur te vervangen. Ze wil niets oplossen maar enkel 
een héél concrete act van goedheid stellen ten opzichte van een 
welbepaalde nood van één welbepaalde Ander. De kleine goedheid 
is de goedheid van de nederige mens, die in het besef van zijn 
eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam 
hulp biedt. De kleine goedheid kiest voor een partiële, voorlopige 
maar reële act van barmhartigheid tegenover de unieke Ander.” 

(cfr. Burggraeve, 1995) 



Professional versus deelnemer

• Rolvervaging en rolverwisseling. Ook hier 
wederkerigheid

• Professional faciliteert

• Deelnemer kan ook organiseren. Bijv. 
samenkomst praten over verlieservaring



Professional wordt deelnemer





Organische groei

• Co-creëren: samen (H)echt Arendonk 
uitbouwen en vorm geven.

• Organische groei: ‘waar het voor staat’ geeft 
de richting aan. Keuzes worden gemaakt in 
verbondenheid met anderen.



Groepsbijeenkomst



Talanderwandeling



Zinvolle bijdragen 



Verjaardagskaartjes



Organische groei

• Kerngroep ( 6 leden)

• Groepsbijeenkomsten: ideeën ontwikkelen, 
voorstellen doen, elkaar leren kennen

• Groepsbijeenkomsten om kennis te maken 
met nieuwe leden (samen eten)

• Ad hoc werkgroepjes: Tijdschrift, 
verlieservaring

• Vorming en informatie



Groepsbijeenkomst



Groepsbijeenkomst





De weg vinden naar

• Leescafé: ma en do tussen 10u en 12u

• Via via

• Aanspreken. ‘ons bemoeien met’

• Sociaal huis: ogen en oren open, Zou deze 
persoon iets kunnen betekenen voor? Of 
iets kunnen hebben aan?



Cijfers

• 36 deelnemers

• Leeftijd tussen 40 en 90 jaar

• 7 mannen en 29 vrouwen

• Matches voornamelijk focus op ontmoeting

• Kerngroep: mix professionals, vrijwilligers, 
leden (6 personen)



Waar het heen gaat

• Zoeken naar financiële middelen

• Bekendmaking en promotie (tijdschrift en 
film)

• Samenwerking uitbouwen

• Methodisch verdiepen: zowel kerngroep als 
deelnemers



Tot Slot

‘Ik word ik in het aangezicht van

de ander’. (E. Levinas)



In de zetel met mensen van (H)echt 
Arendonk 

Bertha De Vocht, Joke Segers, Lieve 
Nombluez, Mil Henderieckx

Ria Goris 



Keuzesessies 



Keuzesessies

• Eenzaamheid op waarderende wijze 
onderzocht – zaal de Garve

• Methoden ‘dichterbij’ en ‘persoonsgerichte 
ondersteuning’ – zaal Berendonk –
gemeentehuis 

• Eigen kracht conferentie – raadzaal –
gemeentehuis 

• Cocreatie, ook in jouw organisatie? de Vloed -
bib

• Zin in eenzaamheid? - de Wamp – bib 



Inzetten op ‘zorg in de samenleving’ 
als voorbeeld van een hecht 

provinciebeleid

Peter Bellens



Bespiegelingen: gouden en zilveren 
draden doorheen de dag

Gie Van den Eeckhaut 



In de Bijbel staat dat het niet goed is voor een 
man om alleen te zijn,

maar soms is het toch een hele opluchting. 

John Barrymore



Kernvraag: was het inspirerend?

• Ja.

• Kracht vloeit voort uit samenwerking over 
grenzen van sociaal-cultureel werk, welzijn, 
onderwijs en onderzoek, beleid heen. 

• Dat op zich is al inspirerend!



Vermaatschappelijking 

• Overspannen verwachtingen
– Enig tegengif: zorgvuldige afweging maken tussen 

subsidiariteit en complementariteit
– Eenzaamheid is een taai en complex vraagstuk

• Maatschappelijke context: 
– voorstellen besparingsoperatie = maskerend: 

huidig beleid is een beleid waarin publieke 
kwesties terug privaat worden gemaakt

– Vermaatschappelijken is niet hetzelfde als een 
‘terugtredende overheid’: de verantwoordelijkheid 
van de overheid blijft, maar dient te transformeren.



Eenzaamheid: 
nooit algemeen, altijd uniek

• Sociale en emotionele eenzaamheid

• Als gevolg van telkens weer een unieke mix van 
risicofactoren

• Vraagt dus altijd een aanpak op maat – weg van 
‘geneeskundemodellen’ en Evidence Based
Practices: vraagt echt autonome ruimte van en 
voor werkers en mensen waarmee en waarvoor 
ze werken. ‘Recepten werken niet’ – zei Leen.



Innoveren 

• Complex en hardnekkig vraagstuk: geen eenvoudige 
oplossingen, veel is vandaag nog voorhanden

• Oproep: een tapijt van vele praktijken weven –
praktijken die vandaag en morgen worden bedacht
– Praktijken die mogen mislukken – eigen aan innovatie
– Praktijken die organisch groeien: innoverende 

praktijken ontsnappen aan de klassieke 
planningslogica’s. 

– Op basis van ‘hypothese van de veelbelovendheid’

Hou daar rekening mee bij het denken in termen van 
‘projecten’, strategische en operationele doelen, en 
het formuleren van gewenste output



(H)echt Arendonk

Mil: "Ik wil iets betekenen voor anderen. Dat 
is voor mij het belangrijkste. Ik kan iets met 

mijn handen, en ik heb altijd buiten 
gewerkt in de bouw. En door dat voor 

anderen te doen, kan ik iets voor anderen 
betekenen.

Ik moet daar verder niks voor terug hebben. 

Een zjat koffie of ne koek is al genoeg."



(H)echt Arendonk:
Een voorbeeld van innoveren

• Maatschappelijke spelregels veranderen of 
spelregels die je wenselijk vindt, versterken: 
een nieuwe ruimte scheppen waarin iets 
bieden en iets geven op een nieuwe manier 
gebalanceerd en afgestemd geraken. 
Cultuurverandering :
– “iets betekenen”
– persoon met kracht én kwetsbaarheid

• Experimenteren en organisch groeien: “in het 
begin nog moeilijk te omschrijven wat het was  
- nu steeds beter” – zei Carine



Uitdaging voor werkveld

• Geen copy paste – werkt niet!

• Wel zelf aan het ‘innoveren’ gaan, is 
cultuurverandering voor nodig: 

– Tripel B-mensen: bewogen, beweeglijk, bevlogen

– Dubbel V-organisaties: verbonden en vloeibaar

– Organisch: ‘boeren’ ipv ‘ingenieurs’, met 
inspiratiegids als leidraad 

– Klassieke denkschema’s durven verlaten: bv. 
“verenigingen of niet”, bevoegdheden?



Hoe sterk is de eenzame fietser die 
kromgebogen over zijn stuur, zichzelf een 

weg baant?

We rijden beter in een peloton: dan komt 
onze kracht echt tot zijn recht …



Receptie 

Dank je wel en vergeet je gids niet.  


