
De gemeente Olen is nog niet zo lang geleden in het 
BOEBS-project gestapt. In september 2013 kwam de 
gemotiveerde werkgroep voor het eerst samen. In-
spraak van deze adviesraad vindt men heel belangrijk. 
Trekker Marie-Paul Bergen legt uit hoe je je netwerk 
kan blijven motiveren.

e willen graag een 
goed ouderenbe-
leid uitwerken, val-

preventie is een belangrijk on-
derdeel hiervan. We merken dat 
veel ouderen niet langer thuis 
kunnen wonen door valinciden-
ten. Onze prioriteit is dat oude-
ren levenslang thuis kunnen 
wonen. Op het vlak van valpre-
ventie is BOEBS een grote steun. 
Onze schepen van gezondheid 
en welzijn Leen Mertens hecht 
ook enorm veel belang aan een 
gestructureerd en goed uitge-
werkt ouderenbeleid. Om deze 
reden heeft zij ook de engage-
mentsverklaring mee onderte-
kend om zo valpreventie struc-
tureel  in de meerjarenplanning 
van de gemeente Olen te voor-
zien via het BOEBS-project.”

Hoe ben je aan de slag gegaan 
als trekker?
Marie-Paul: “Het heeft even 
geduurd, want voor mij was het 
nieuwe materie. Je hebt inwerk-
tijd nodig, moet de markt wat 
bekijken en doorgronden wie 
wat doet. We hebben een werk-
groep opgericht met een zeer 
heterogene groep van mensen. 
Voordien werkten alle diensten 
op zichzelf. Ik heb een inven-
taris gemaakt van wat er rond 
gezondheid en valpreventie 
gebeurt. Via de meerjarenplan-
ning probeer ik in kaart te bren-
gen waar we complementair 
kunnen werken en samenwer-
ken. Niet enkel losse activitei-
ten zijn belangrijk, ook structu-
reel zaken inbouwen houden we 
in de gaten.”

Mocht jij oudere zijn, wat zou je 
dan zelf willen in je gemeente?
Marie-Paul: “Op dit ogenblik 
werken ze aan voetgangerscir-
kels: bepaalde trajecten toegan-
kelijker maken voor mensen die 
minder mobiel zijn. Een zeer 
goed initiatief, maar ik denk dat 
je niet mag vergeten om rustpun-
ten op die route in te bouwen. Dat 
is een van de zaken waar ik voor 
ijver. Ook fi theids- en beweeg-
toestellen om ouderen te doen 
bewegen hebben mijn voorkeur. 
We zouden beweegsessies kun-
nen organiseren met de correcte 
begeleiding.”

“Boodschap 
zelfredzaamheid 
is belangrijk”
Er zijn besparingen. Hoe boek 
je vooruitgang met beperkte 
middelen?
Marie-Paul: "We werken samen 
met mensen die beweegses-
sies kunnen organiseren zon-
der dat het veel geld kost aan 
de gemeente. Op maandag- en 
dinsdagnamiddag bieden we 
een ruimte aan om ouderen 
te laten sporten. We stellen de 
zaal gratis ter beschikking voor 

line dance en soft zumba. Dat 
line dancen is een gevolg van de 
Week van de Valpreventie. Nu is 
er een groep van 25 mensen die 
elke week heel trouw komt dan-
sen. Naar de zumba-les komen 
eerder de 50-plussers."

Hoe willen jullie de 
BOEBS-ideeën verankeren?
Marie-Paul: “Ik denk dat we 
vooral zullen sensibiliseren, 
door bijvoorbeeld tijdens de 
restaurantdagen een placemat 
te leggen met de activiteiten-
piramide op. We willen mensen 
ervan bewust maken dat je niet 
altijd actief hoeft te sporten om 
in beweging te zijn. Ook op de 
kleinkinderen passen of poet-
sen helpt om fi t te blijven en 
vallen te voorkomen.” 

Heb je nog advies voor toe-
komstige BOEBS-gemeenten?
Marie-Paul: “Kijk op lange ter-
mijn. Het moet meer zijn dan een 
activiteit zoals bijvoorbeeld een 
dansnamiddag organiseren. Dat 
is natuurlijk goede reclame, maar 
blijf de boodschap van fi t ouder 
worden en langer thuis wonen 
door te bewegen herhalen. Die 
boodschap van zelfredzaamheid 
is bijzonder belangrijk.”
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OLEN maakt werk van een ouderenbeleid met als motivatie
 "Levenslang thuis wonen"

Zo hou je een 
BOEBS-werkgroep 

gemotiveerd!

Start met mensen die al 
gemotiveerd zijn

Mensen die zich verplicht voelen om in de groep te zitten 
of al te druk bezet zijn zullen wellicht niet lang blijven of 

weinig ideeën aanbrengen.

Vraag kandidaten waarom 
ze willen meewerken

Ondersteun je groep
Bied een agenda aan, laat ruimte voor inbreng, hou ze na-

dien ook goed op de hoogte van  verder verloop.

Je moet met die groep niet 
maandelijks vergaderen

In het begin zal dit wel iets intensiever zijn omdat je elkaar 
nog moet leren kennen. Geef mensen de ruimte om zich 

voor te stellen. 

Stel ook het beleid voor
Wat zijn de middelen? Wat kunnen we doen? 

luister naar nieuwe input.
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zaal gratis ter beschikking voor 

BOEBSBLAD
Laat ouderen genieten van een oude dag vol levenskwaliteit. En dat liefst zo lang 
mogelijk in de vertrouwde omgeving. De gemeente kan daar in belangrijke mate 
toe bijdragen. BOEBS of ‘Blijf Op Eigen Benen Staan’ helpt je gemeente hierbij.

BOEBS is een gemeenschapsproject voor valpreventie met de gemeente of het OCMW als 
regisseur. De kern? Ouderen, mantelzorgers en zorgverstrekkers bewust maken van de valrisico’s 
en manieren aanleren om vallen te voorkomen. 

BOEBS ondersteunt de gemeente, het OCMW en lokale organisaties die werken voor en met 
ouderen aan meer beweging en een veilige woon- en leefomgeving.

BOEBS past ook binnen het grotere verhaal van Gezonde Gemeente. Dit initiatief stimuleert 
steden, gemeenten en OCMW’s om stapsgewijs werk te maken van een duurzaam gezondheids- 
en preventiebeleid. BOEBS verdient zijn plaats in een gezondheidsbeleid voor ouderen en pakt 
valpreventie aan. 

BOEBS lijkt jou wel wat? 
Lees dan verder en laat je inspireren door ervaren BOEBS-gemeenten en 
enthousiaste nieuwkomers. Maak kennis met gedreven BOEBS-trekkers 
en geëngageerde Logo-medewerkers. Of vul de BOEBS-rebus in en 
begin spontaan te bewegen bij het artikel over line dance.

C O L O F O N 
redactie + eindredactie

Riet Evers (VIGeZ)
Stien vandierendonck (VIGeZ)
Marleen Roesbeke 
(Logo Gezond+)
Edith leus (Logo Gezond+)
lieve Cole (Logo Antwerpen)
Michelle De Smet 
(Logo Brugge-Oostende)

Bijzondere dank gaat uit 
naar de geïnterviewde 
BOEBS-gemeenten. Zonder 
hun waardevolle verhalen zou 
er geen BOEBSBLAD zijn.

v.u. : vIGeZ vzw – linda De Boeck 
lakeman 106, 1840 londerzeel
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Kuurne is een echte BOEBS-gemeente! Enthousiaste mensen 
trekken er al jaren samen aan de (val)preventiekar. In Kuurne 
hebben ze het recept voor de juiste cocktail van activiteiten 
dan ook gevonden, BOEBS is er verankerd. Wij spraken met 
drie bezielers.

Eén op drie ouderen valt min-
stens één keer per jaar. Het deed 
in Kuurne een belletje rinke-
len. Zo kwam het idee om met 
BOEBS aan de slag te gaan, in 
het ouderenbeleidsplan werd 
valpreventie een belangrijk 
punt. Eva Vanhaecke (oude-
renbeleidscoördinator), Bram 
Deloof (OCMW-voorzitter en 
schepen van Volksgezondheid, 
Integratie, Ouderen en Wel-
zijn) en Luc Demeulemeester 
(voorzitter van de ouderenraad) 
getuigen hoe ze als gemeente 
gekozen hebben voor een pre-
ventief beleid.

Om initiatieven concreet te 
maken, moet je het beleid 
mee krijgen.
Eva: “De medewerking van het 
beleid hadden we eigenlijk 
vanaf het begin. We hebben op 
dat vlak nooit moeilijkheden 
ondervonden. De ouderenraad 
signaleerde de nood aan maat-
regelen voor valpreventie en 
van daaruit zijn we vertrokken.” 
Bram: "In Kuurne draait de ou-
derenraad zeer goed, de kern 
van de doelgroep is daar bij ons 
ook breed vertegenwoordigd. 
Neem daar nog actieve vereni-
gingen en een goede dynamiek 
bij en je hebt een sterke basis.”

Wat houdt andere gemeen-
ten soms tegen, denk je?
Bram: "Ik denk dat beleidsma-
kers soms vrezen dat ze niet 

direct resultaten zullen zien, 
zeker binnen welzijn. Vaak 
wordt op een indirecte manier 
gewerkt, dit om de doelgroep 
niet te stigmatiseren. Veel van 
die projecten moet je opbou-
wen. Het moet groeien en in-
gebed geraken. Wij organiseren 
beweegmomenten voor groot-
ouders en kinderen (waarbij we 
alle grootouders één keer per 
jaar uitnodigen om een turnles 
met de kleinkinderen mee te 
volgen). Dat was niet meteen 
een succes. Hier loopt dat steeds 
beter, mede omdat het Sociaal 
Huis, en in het bijzonder Eva, 
er sterk achter staat en ook de 
ouderenraad en de scholen dit 
initiatief stimuleert. Je moet tijd 
durven nemen.”  
Eva: “Er zit wel eens een ‘min-
der’ jaar tussen, maar je moet 
durven doorgaan. We hebben 
eens een jaar gehad dat we 
maar acht inschrijvingen voor 
tai chi hadden. Dan vraag je je 
even af wat er misging. Je doet 
rondvraag, pakt het daarna an-
ders aan, en je bent weer ver-
trokken.”

“Op resultaten moet 
je durven wachten.”

Is het moeilijk om de oude-
ren zelf te bereiken?
Eva: “De promotie die je voert 
rond je initiatief is belangrijk: 
de verenigingen aanspreken, 

samenwerken met de ouderen-
raad, mensen warm maken om 
naar de activiteiten te komen. 
Heb je de verenigingen mee, 
dan ben je gelanceerd.”
Luc: “Niet elk initiatief loopt 
even vlot. Mensen hebben hun 
ritme en leefgewoonten, die je 
niet zomaar verandert. Een huis 
waarin je al vijftig of zelfs zestig 
jaar leeft laat je niet zo gemak-
kelijk aanpassen. Daar moet je 
natuurlijk respect voor hebben. 
Daarnaast is het belangrijk om 
niet naast mekaar te werken. 
Wissel informatie uit, stap mee 
in het beleid en schep vertrou-
wen. Op die manier zal het be-
leid veel gemakkelijker partici-
peren in de initiatieven die je 
wilt realiseren, en zal je dus ook 
makkelijker ouderen bereiken.”

Samenwerken, daar draait 
het om?
Bram: "Er moet inderdaad een 
totaalplaatje zijn. Als onze 
vrijwilligersdienst KADANZ 
huisbezoeken doet en valrisi-
co’s opmerkt, dan moeten we 
dat weten. Als de ouderenraad 
ons iets doorgeeft, moeten wij 
dat inventariseren en aanpas-
sen in ons beleid. Voor pre-
ventie moeten ook binnen de 
gemeente meerdere diensten 
samenwerken. Wij organiseren 
bijvoorbeeld een knelpunten-

wandeling (zie foto's). Voor 
deze wandeling moet de dienst 
sociale zaken, maar ook de 
dienst openbare werken mee-
denken. Het moet niet bij de 
bevoegdheid van een schepen 
blijven. Daar is een structuur 
voor nodig. Bij ons in Kuurne 
werkt dit goed omdat we via de 
ouderenraad en het Sociaal Huis 
goed met mekaar afstemmen.”

Was de BOEBS-methodiek een 
goede leidraad voor jullie?
Eva: “BOEBS helpt je om te 
focussen op alle facetten. Het 
draait niet enkel om bewegen. 
Inwoners kunnen op onver-
wachte momenten ook met 
valpreventie geconfronteerd 
worden via een artikel in de 
krant of de kleinkinderen. We 
hebben ook onthouden dat we 
moeten herhalen, herhalen, 
herhalen. Herhaal regelmatig 
de slagzin, zodat mensen ont-
houden dat het om valpreventie 
gaat. Bij al deze stappen heb-
ben we veel steun gehad aan 
het Logo. Zij kennen de metho-
diek en hielpen ons heel con-
creet met het uitwerken van de 
planning. Het was voor ons de 
houvast om met BOEBS door te 
gaan, het plaatje klopte.” 

ERVAREN BOEBS GEMEENTE 
KUURNE

3 knaltips om je project te doen slagen

Een namiddagje bij de 

LINE DANCE

Kuurne investeert in infrastructuur 
na de knelpuntenwandeling

Bushokje Kuurne voor de knelpuntenwandeling

Samenwerken is de sleutel. 
Maar niet enkel op beleidsniveau. Ook intern zoals bijvoorbeeld collega’s van poetsdienst of sociale dienst zijn op de hoogte van 
valpreventie. Tijdens vergaderingen krijgen ze scholing over hoe ze valpreventie kunnen meenemen in hun werk.

Bezoek ouderen. 
Ga na wat ze missen thuis, wat er beter kan. Maak een overzicht van wat er leeft bij de oudere bevolking. Signaleer pijnpunten.

Verlies de verankering van je 
project niet uit het oog. 
Organiseer je een beweegmoment voor grootouder en kleinkind? Maak dan gebruik van het moment om ouderen verder te bereiken. 
Grijp het moment om tips te geven over valpreventie.

MET 25 ZIJN ZE INTUSSEN. ELKE 
WEEK TROUW OP POST VOOR EEN 

PORTIE LINE DANCE. WAAROM? 
�OMDAT HET GEZOND IS, EN JE 

LEERT NIEUWE MENSEN KENNEN.

H
Kenden jullie line dancen?

“Ja, we hadden er wel al eens van gehoord. 
Maar hoe het precies moet, dat wisten we niet.”

Waarom komen jullie elke week?
“Omdat het plezant is natuurlijk. 
Omdat we bewegen en dansen.”

Kenden jullie al mensen uit de groep?
“Sommige mensen ken je. Sommige niet. 

Het is dus leuk dat je ook nieuwe gezichten leert kennen.”

Lukt dat om te combineren met kleinkinderen 
die op bezoek zijn?

“Ja hoor, we nemen ze gewoon mee. Ze dansen mee of ze 
huren speelgoed uit de spelotheek van het dienstencentrum.”

Is line dancen enkel voor vrouwen?
“Nee, in onze groep zitten ook enkele mannen.”

Hoe lang dansen jullie?
“We dansen een uur met dan een korte pauze. Na de pauze 

dansen we nog 45 minuten. We worden er fi tter van.”

Heb je speciale kledij nodig: cowboyhoed 
of cowboylaarzen?

“Nee dat is iets anders, dat is voor country dancen. Country 
dance gaat rapper, line dancen is veel trager, rustgevender. 
Het is een succes, want elke week komen er meer mensen 

meedoen.” 

“Een cowboyhoed is 
hier niet nodig”

Diederik Derijcke (Logo Leieland), Eva Vanhaecke, Bram Deloof en Luc 
Demeulemeester stellen met trots het aangepaste en valveilige voetpad voor.
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IN DE BRES VOOR VALPREVENTIE

Naam: Marijke Scheers 
Functie: Sectorverantwoordelijke 
Familiehulp Sint-Niklaas Zuid.

"Een groot hulpnetwerk is belangrijk, 
het maakt zorg op maat mogelijk"

Ik groeide zelf op in een sociaal gezin, waar respect en empathie 
voor anderen centraal staan. Het zou fi jn zijn mochten onze twee 
kinderen de sociale kriebels oppikken, om zo een steentje bij te 
dragen aan een maatschappij waarbij iedereen zorg draagt voor 
elkaar. Bij die zorg hoort ook aandacht voor ouderen.

Contact met mensen en ook met cliënten is voor mij belangrijk. 
Daarom veranderde ik begin 2014 van job. Ik maakte de switch van 
sociaal assistente bij het OCMW naar sectorverantwoordelijke 
van Familiehulp. Als sectorverantwoordelijke sta ik zelf in voor 
de aanvragen die binnenkomen voor onze regio. Na de aanvraag 
gaan we op huisbezoek bij de hulpaanvrager, op die manier krijg 
je zicht op de specifi eke situatie van die persoon, zijn woon-en 
leefomgeving als ook de mogelijke mantelzorg.  

Wekelijks hebben we ook overleg met onze verzorgenden, 
die dagelijks bij de cliënten langskomen. We proberen ons 
hulpaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van de 
cliënt. Als je langsgaat bij de mensen, krijg je ook een zicht op 
de mobiliteit van de cliënt. Een ideale springplank om tips te 
geven over valpreventie (met o.a. ook kleine aanpassingen aan de 
inrichting van de woning).  

Als sectorverantwoordelijke binnen Familiehulp ben ik dan ook 
lid geworden van het BOEBS-netwerk, omdat we het belangrijk 
vinden vanuit Familiehulp zoveel mogelijk samen te werken 
met alle thuiszorgdiensten die actief zijn binnen onze regio. Zo 
ontstaat er een zo goed mogelijk hulpnetwerk, met zorg op maat.

Werken rond valpreventie is waardevol. Zeker met het opzicht 
dat de mensen zolang mogelijk kunnen thuis blijven wonen. De 
vergrijzing neemt toe, er zijn steeds langere wachtlijsten voor 
rust- en verzorgingshuizen. Het is dus zeer belangrijk dat de cliënt 
zolang mogelijk in een zo goed mogelijke thuissituatie kan blijven 
wonen, ondersteund door de verschillende thuiszorgdiensten. 
Bovendien is werken rond valpreventie bij bejaarden zeer 
kostenbesparend voor de gemeenschap: denken we maar aan 
de dure heelkundige ingrepen en het ziekenhuisverblijf na 
bijvoorbeeld een heupoperatie als gevolg van vallen. 

Omdat onze verzorgenden en huishoudhulpen steeds 
rechtstreeks in contact staan met de cliënten en met hen een 
hulpverleningsband opbouwen, zijn zij de eersten die de cliënt 
kunnen bijstaan om aan valpreventie te doen. Zij zijn op de 
hoogte van wat de cliënt fysiek nog aankan en ze kunnen de cliënt 
aanmoedigen en stimuleren om extra te bewegen. Belangrijk 
hierbij is ook dat de verzorgenden de cliënt hierbij ondersteunen, 
door samen te bewegen: samen een wandeling maken, samen 
naar de winkel gaan,…

Zowel persoonlijk, als vanuit mijn functie als sectorverantwoor-
delijke, voel ik mij verbonden om mee aan valpreventie te doen. 
Hoe langer we bewegen, hoe langer en gezonder we kunnen leven!

O
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JABBEKE 
TRAPT NIET IN DE VAL

Jabbeke was een van de eerste 
BOEBS-gemeenten in de regio 
van Logo Brugge. Gedurende 
twee jaar werd er heel intensief 
gewerkt rond de drie BOEBS-pij-
lers. Met een waaier aan sensi-
biliserende activiteiten zoals de 
valbus, een spelnamiddag met 
huisje weltevree, de valquiz en 
een dansfeest zette de gemeente 
valpreventie in de kijker.  

Ook het toneelstuk ‘Trap niet in de 
val’ was een enorm succes. Door het 
organiseren van een cursus Nordic 
walking, tai chi en tandemfi etsen werd 
het sportaanbod uitgebreid. In navolging 
van de knelpuntwandelingen die per 
deelgemeente werden georganiseerd werd 
een meldpunt gestart vanuit het OCMW. 

#

“wij dromen nog van 
een goede buurtwerking”

$

Momenteel staat BOEBS in Jabbeke op 
een lager pitje, maar de gemeente heeft 
er twee intensieve BOEBS-jaren opzitten 
(zie foto uit archief). Toch werden een 
aantal activiteiten verankerd en er is ook 
de jaarlijkse deelname aan de Week van de 
Valpreventie.

Inge Welvaert van de sociale dienst 
Jabbeke blikt terug. “Een van de 
belangrijkste troeven voor het slagen van 
BOEBS is een goede BOEBS-trekker. Ook 
de samenwerking met het Logo is een 
pluspunt. Naast een beleid en fi nanciële 
steun heb je ook iemand nodig die steun 
biedt als het wat moeilijker gaat. Die vond 
ik bij Michelle van het Logo.” 

Stevige tandem
Ook persoonlijk contact bleek voor 
Inge een van de voorwaarden voor een 
geslaagde BOEBS-campagne. “Regelmatig 
samenkomen met je werkgroep is zeer 
belangrijk. Je kan data plannen via e-mail 
of andere kanalen, maar om bepaalde zaken 
in beweging te krijgen moet je mekaar zien. 
Niet iedereen is meteen akkoord met je 
voorstel, als je live kan samenzitten is het 
makkelijker om de voor- en nadelen van 
je project op een rij te zetten. Samen met 
de BOEBS-trekker Michelle vormde ik een  
stevige tandem. Met twee sta je sterker. 
Wist ik het even niet, dan kon zij aanvullen 
en omgekeerd. We hebben allebei onze 
kwaliteiten, die hebben we gebundeld, zo 
hebben we twee jaar lang het beste van 
onszelf gegeven.” 

Buurtverantwoordelijke
Echt activiteiten organiseren zit er 
voorlopig niet in bij de Jabbekenaren. Al 
zal er binnenkort wel een nieuw project 
starten. 80-plussers krijgen weldra 
huisbezoeken. Een aangename manier 
om zaken die minder goed lopen bij de 
ouderen te signaleren. Al dromen ze in 
de gemeente stiekem nog wel van een 
uitgebreide buurtwerking. “Mocht je per 
buurt een verantwoordelijke hebben waar 
je bij terecht kan met problemen, … Zou 
dat niet prachtig zijn?” 

Jabbeke in de krant met BOEBS

SINT-NIklAAS:
ENTHOUSIASTE 
BOEBS-NIEUWKOMER

“Evalueren is even belangrijk 
als voorbereiden”

Ben je een BOEBS-starter? Dan is een 
enthousiast team geen overbodige 
luxe. charlotte christiaens (centrumlei-
der lokaal dienstencentrum De Wilg) en 
Eline De Keulenaer (dienst Gezondheid - 
Intercultureel werk van de stad) zijn twee 
enthousiaste dames die in Sint-Niklaas 
hun schouders onder BOEBS zetten. 
Samen met Fenne-chien Huylebroeck 
van Logo Waasland vormen ze een 
bruisend trekkerstrio. Hun geheim?

ENGAGEMENT

charlotte: “We zijn stap voor stap begonnen. 
Wat is de doelgroep? Hoe pakken we dit 
aan? Wat is ons netwerk? We noemen de 
groep ook bewust netwerk, het is niet de 
zoveelste werkgroep. De mensen die bij ons 
zitten zijn ook echt geëngageerd.”

GOEDE CONTACTEN

Eline: “We hebben alle drie onze eigen goede 
contacten. Charlotte kent andere mensen 
dan fenne-Chien. En ook mijn contacten zijn 
weer anders. De ouderenraad kent ons, de 
thuiszorg. Door onze verschillende achter-
gronden kennen we samen veel mensen. We 
zijn een interessant team (lacht).”

EVALUEREN

charlotte: “We evalueren regelmatig 
vergaderingen en acties. Want dat is naast 
voorbereiden ook belangrijk. Ik denk dat 
we dat zeker niet mogen verwaarlozen. 
Natuurlijk zijn we nog niet lang bezig, dus 
echt grote evaluaties hebben we nog niet 
kunnen doen. In elk geval leer je veel uit 
evalueren, inhoudelijk krijgen we ook veel 
ondersteuning van het logo.”

DURVEN

Eline: “Je hoeft ook niet alles te weten. Er 
zijn partners of materialen die je op weg 
helpen. Als beginner komt er soms veel op je 
af, maar laat dat je vooral niet tegenhouden. 
Durf ervoor te gaan!”
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Tai chi, Nordic walking of ouderengym. In 
Erpe-Mere zijn de activiteiten voor ouderen al 
goed ingeburgerd. Joris coppens, coördinator 
Lokaal Sociaal Beleid, geeft 10 tips voor een 
vlot draaiend BOEBS-verhaal.

1. aNkErpuNtEN
Ga naast een werkgroep van organisaties ook zeker in zee met de 
zogenaamde ankerpunten, bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit 
ouderenorganisaties die in het veld promotie maken voor het project. 

2. vErgaDEr NIEt mEEr DaN NODIg
partners vinden voor concrete acties is makkelijker dan mensen vin-
den die mee het denkwerk of beleid voor hun rekening nemen. Wil 
je deze laatste groep, vaak drukbezette mensen, blijven motiveren, 
hou dan het aantal vergaderingen beperkt. Werk met een strakke, 
concrete agenda.

3. wErk mEt BEtrOkkEN mENSEN
Werk liever met een kleine groep betrokken mensen dan met een 
gigantisch team dat zelden tijd heeft.

4. ga vOOr vEraNkErINg
Doe concrete acties. Bij ons waren de sportactiviteiten een echt suc-
ces. Tai chi, Nordic walking en ouderengym lopen nog altijd. Soms 
moet je volhouden en pleiten voor je activiteiten. Bij ons is dat ge-
lukt. De sportdienst heeft nu enkele activiteiten overgenomen, zodat 
het echt acties zijn die blijvend en dus verankerd zijn.

5. vErgEEt DE grOtE EvENEmENtEN NIEt
voorzie ook enkele grote evenementen. Een startmoment, na 1 jaar 
een feestmoment en dan een afsluitmoment.

6. hOu jE Draagvlak IN DE gatEN
Je moet kunnen samenwerken met meerdere diensten. Ook de 
steun van het gemeentebestuur en OCMW zijn van groot belang. 
Het vraagt tijd en energie om iedereen mee te krijgen, maar het 
loont de moeite als je volhoudt. Zonder samenwerken kom je er niet.

7. gEEF DE BOEBS-trEkkEr tIjD EN ruImtE
Als trekker moet je er ook in geloven. En je moet de ruimte krijgen 
om je enthousiasme over te brengen. Je moet over je activiteiten 
communiceren, vergaderingen organiseren, verslagen opmaken,... 
Dat kan niet 'tussen de soep en de patatten'. Je moet daar tijd voor 
krijgen.

8. wErk SamEN mEt gEZONDE gEmEENtE
Is je gemeente een Gezonde Gemeente? Maak dan gebruik van de 
bestaande netwerken. valpreventie kan hier makkelijk een plekje 
krijgen.

9. cOmmuNIcEEr 
De trekker moet ruimte, tijd en middelen krijgen om het project rond 
te krijgen en aan de man te brengen. Maak gebruik van het ge-
meentelijk infoblad, website of een eigen publicatie. 

10. ga Naar BuItEN
Tot slot: ga op pad, spreek mensen aan. De zaken regelen van achter 
je bureau zal helaas niet voldoende zijn.

ERPE MERE 
CALLING
10 tips voor een succesvol BOEBS

Werk niet enkel aan je bureau, 
ga Naar BuItEN!

"
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BEN JIJ DE IDEALE 
BOEBS-TREKKER?
BOEBS-trekker zijn, behoort niet tot de exacte 
wetenschap. Iedereen doet het op zijn eigen manier. 
Met sommige eigenschappen, competenties of 
andere eigenaardigheden lukt het net iets makkelijker. 
Herken je jezelf in onderstaand   e vragen? Dan ben 
jij ongetwijfeld de ideale BOEBS-trekker!

•	Heb	je	voeling	met	het	thuiszorglandschap?

•	Ben	je	wat	bekend	in	het	straatbeeld?	Heb	je	een	netwerk?	 
Ben	je	makkelijk	bereikbaar?

•	Spreek	je	graag	spontaan	mensen	aan?

•	Geef	je	niet	op	na	een	tegenslag?	Ben	je	gedreven	en	hou	je	vol?

•	Ken	je	de	ankerpunten	(diegene	die	nauwe	banden	hebben	
met	de	lokale	bevolking)?

•	Heb	je	een	vlotte	babbel,	kan	je	goed	verslagen	maken	

	 en	vergaderingen	leiden?

•	Gun	je	jezelf	tijd	om	in	te	werken?	

•	Kijk	je	ernaar	uit	om	samen	te	werken	met	het	Logo?

Herken je bij jezelf een grote lading van bovengenoemde 
eigenschappen en kwaliteiten? Waarom word je geen BOEBS-
trekker? De organisaties en ouderen in Vlaanderen zijn je 
alvast dankbaar.
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DEINZE: ACTIES ORGANISEREN, ZO DOE JE DAT!

IN DEINZE DRAGEN ZE pREvENTIEvE GEZONDHEID HOOG IN HET 
vAANDEl. IN DE MEERJARENplANNING kRIJGT GEZONDHEID DAN 
OOk EEN pROMINENTE plEk. TREES vAN HOvE (SCHEpEN vAN 
ONDER MEER GEZONDHEIDSpROMOTIE), ANNElEEN DE WIlDE, 
(DIENSTHOOfD WElZIJN EN JEuGD) EN vEERlE WAlGRAEvE (DIENST 
SOCIAlE ZAkEN) ZITTEN SAMEN ROND DE TAfEl. DE DRIE DAMES 
vERTEllEN HOE JE DAT Nu CONCREET AANpAkT, DE BOEBS-ACTIES.

Met de actie ‘Laat naar je bor-
sten kijken’ had de stad al een 
uitgebreid netwerk opgebouwd. 
Een basis om mee verder te 
gaan. “Natuurlijk kan je niet 
alle partners even gemakkelijk 
bereiken, maar het is belangrijk 
om iedereen te betrekken bij je 
project”, klinkt het unaniem.

Anneleen: “Als je een initia-
tief neemt, breng je partners 
op de hoogte en informeer je 
naar mekaars plannen. Infor-
meel kunnen wij dit vragen via 
‘Boterhammen in Brieljant’, ons 
netwerkmoment voor organi-
saties uit de sociale sector. Dat 
kan dus heel eenvoudig door 
een babbel.”
Trees: “We hebben een 
zeer goede netwerking en 
vinden elkaar gemakkelijk. 
‘Boterhammen in Brieljant’ is 
een initiatief van het Overleg 
Welzijn en Preventie, met de 
steun van Brieljant, Drugpunt 
en Stad Deinze, waarbij tussen 
september en mei elke derde 
dinsdag van de maand de 
welzijnswerkers uit de regio van 
Deinze samenkomen om naar 
een voorstelling van een sociale 
dienst of een sociaal project 
in Deinze te komen luisteren.  
‘Boterhammen in Brieljant’ 
brengt de welzijnswerkers 
samen om elkaar beter te 
leren kennen en de onderlinge 
samenwerking te bevorderen." 

Jullie deden onder meer een
marktactie, hoe ging dat?

Veerle: “Medewerkers van het 
dienstencentrum De Bosrank 
en de mutualiteiten reden met 
de bakfiets rond op de markt 
om de mensen te motiveren om 
deel te nemen aan het valpre-
ventieparcours. Zo’n 50 men-
sen deden mee. We hadden ook 
een interessant doelpubliek, 
zowel ouderen als mensen met 
een beperking.” 
Trees: “Ik kreeg ook de kans 
om met een speciale bril te er-
varen hoe het is om zich met 
een visuele beperking te ver-
plaatsen. Ik kon me even in de 
plaats stellen en zelf ondervin-
den hoe deze mensen dit elke 
dag beleven.”
Anneleen: “De vrijwilligers 
voor de marktactie hebben zich 
spontaan aangeboden, wat wel 
heel tof was. Die mensen zijn 
ook mondig en heel spontaan, 
maar ze hadden ook de expertise 
die nodig was om het valpar-
cours te begeleiden.”

Hoe hou je BOEBS levendig
in de gemeente?

Anneleen: “Het is belangrijk 
om het enthousiasme en de 
motivatie van alle partners le-
vendig te houden.  Bouw ook 
verder op dit enthousiasme van 
de partners om al een volgen-

de activiteit in te zetten. Hou 
vast aan een planning en zorg 
ervoor dat er duidelijke con-
tactpersonen zijn. Evalueren is 
niet gemakkelijk, maar wel be-
langrijk. Een evaluatie bij ons-
zelf, als organisator, maar ook 
bij de doelgroep, in dit geval de 
ouderen, is immers de basis om 
een nieuwe activiteit verder uit 
te bouwen.”

Met partners werken is een
meerwaarde?

Anneleen: “Het is zeer goed 
dat de focus ligt op samenwer-
ken met partners. Je staat er op 
die manier niet alleen voor en 
je hoort waar anderen mee be-
zig zijn.”
Veerle: “Ik vind het belang-
rijk dat er iemand van Logo  
Gezond+ aanwezig is. Zowel op 
de startvergadering als op de  
andere activiteiten.” 
Anneleen: “Logo Gezond+ 
helpt mee de vergadering voor-
bereiden. Ze helpen ons ook de 
organisatie goed te structure-
ren, te plannen en ze volgen 
alles mee op. We hebben er 
veel steun aan. Omdat het ka-
der er is en omdat de partners 
ook zien dat het goed georga-
niseerd is, stappen de partners 
ook gemakkelijker in.” 

Nog een gouden raad voor
toekomstige BOEBS-
gemeenten?

Anneleen: “De juiste partners 
zoeken, proberen een goed 
netwerk op te bouwen, spre-
ken met de mensen, niet lang 
wachten met verslagen op te 
maken. Dat is het zo’n beet-

je (lacht). Je netwerk is super  
belangrijk, je hebt die mensen 
nodig. Ook voor vrijwilligers. 
Het is belangrijk om de oude-
renadviesraad te betrekken om 
je doelgroep te bereiken. Laat 
zoveel mogelijk items opnemen 
in de agenda’s van je partners. 
Gebruik alle kanalen om je pro-
ject bekend te maken, de krant 
bijvoorbeeld.”

Waar willen jullie staan 
binnen twee jaar?

Anneleen: “Ik hoop dat we met 
de sportdienst kunnen samen-
werken. Vooral omdat zij ge-
specialiseerd zijn in beweging, 
en wij ons dan vooral kunnen 
focussen op het informatieve 
en sensibiliserend werken.”
Trees: “Ik zou graag ook de 
link leggen met de actie ‘10.000 
stappen’. Daar combineer je de 
beweging en gezonde voeding 
want het hangt allemaal sa-
men. Preventie in een breder 
kader, dat zou mooi zijn.” 

vACATuREERPE MERE 
CALLING
10 tips voor een succesvol BOEBS

EN WAT DENKT DE LOGO-TREKKER?
BOEBS kan niet zonder gedreven Logo-trekkers. Hoe ervaren zij het verhaal van valpreventie?  
Op hun verlanglijst alvast: enthousiaste gemeenten, financiële ruimte en een goede samenwerking. 

“Gemeenten kunnen erg verschillen. Als je iemand in een gemeente hebt die enthousiast en gemotiveerd is, dan kan je 
bergen verzetten. Maar kom je in aanraking met een gemeente waaraan je moet sleuren, dan vraagt dat veel. Wij van het 
Logo zijn vooral voorstander van trekkers die er zin in hebben! Anders kan je weinig bereiken.”

Marianne, Logo Dender

“Het is niet eenvoudig om een geschikte BOEBS-trekker te vinden. Sinds Gezonde Gemeente kiezen gemeenten vaker voor 
een totaalpakket waarbij de gemeente zelf thema’s kiest en ze naar eigen mogelijkheden invult. De keuze voor het BOEBS- 
project is sinds de uitrol van Gezonde Gemeente daarom meer een bewuste keuze.”

“Als BOEBS-trekker moet je in je gemeente ook financiële ruimte krijgen. Is een BOEBS-trekker overbelast of krijgt hij of zij 
weinig steun van de gemeente, dan verdwijnt de dynamiek.” 

“In Jabbeke hebben we goed kunnen samenwerken. Er was een breed netwerk en de gemeente ging mee in het BOEBS-ver-
haal. Dat heeft tijd en energie gevraagd, maar aan het eind van de rit was iedereen wel overtuigd.”

Michelle, Logo Brugge - Oostende

Sfeerbeelden van de BOEBS-marktactie in Deinze

Vanessa Joly, beleidsmedewerker bij het wooninfopunt 'Wonen tussen Dijle 
en Velp', is BOEBS-trekker in Rotselaar. Samen met de beleidsploeg van 
Rotselaar wil men ouderen zo goed mogelijk ondersteunen om zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te blijven wonen. Valpreventie is daarbij essentieel. 
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ENgagEmENt vaN jE gEmEENtE

•	Neem	contact	op	met	het	Logo	(Lokaal	Gezondheidsoverleg)
•	Selecteer	een	BOEBS-trekker
•	Maak	een	gemeenteprofiel	 

Dit	geeft	je	inzicht	in	de	lokale	noden	van	ouderen	in	jouw	gemeente
•	Maak	een	PowerPoint	om	lokale	besturen	en	andere	intermediairs	 

te overtuigen van valpreventie in jouw gemeente

BOEBS-NEtwErk OpStEllEN

•	 Zoek lokale partners en creëer een draagvlak voor je project 

lOkaal BOEBS-plaN

•	Bepaal	de	doelstellingen	van	de	gemeente	
•	Inventariseer	gedane	en	huidige	lokale	initiatieven
•	Maak	een	multifactorieel	activiteitenaanbod	(educatie,	facilitatie,	pleitbezorging)	 

aan	de	hand	van	de	gezondheidsmatrix

BEkENDmakINg EN uItvOErINg vaN 
EEN lOkaal BOEBS-plaN

•	Maak	een	plan	van	aanpak	voor	elke	activiteit	

valprEvENtIE IN hEt lOkaal BElEID

•	Om	verankering	te	bewerkstelligen	kan	de	gemeente	een	intentieverklaring	opstellen

Wil je zelf aan de slag? 
 

Ga naar de website www.boebs.be
en maak een tocht langs de 5 stappen.

HET BOEBS STAPPENPLAN
BOEBS is geen kant-en-klaar project dat in elke gemeente of buurt klakkeloos kan worden toegepast. Het project kent 5 stappen, uitgevoerd door het BOEBS-
netwerk en mogelijke aanvullende partners. De 5 stappen zijn gestructureerd, maar met de nodige flexibiliteit om het proces aan te passen aan specifieke noden 
en mogelijkheden van je gemeente of buurt. Zo kan je als gemeente of buurt genieten van procesbegeleiding om valpreventie in het lokaal beleid te integreren.
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EDucatIE
thuiswonende ouderen  Intermediairs Budget

Valquiz (om te informeren over valveiligheid en  
valpreventie)

Gratis (Eventueel budget voorzien voor catering) 

Organiseer toneelstuk ‘Trap niet in de val’ • Het educatief theaterstuk: 
o kostprijs: e300 + verplaatsingskosten e0,40/km
o Duur: 60 minuten
 
• Het educatief theaterstuk aangevuld met een ontspannend programma met muziek, 
moppen en sketches: 
o kostprijs: €e400 + verplaatsingskosten e0,40/km 
o Duur: 60 minuten + pauze + 45 minuten 

Boek de valbus • Kostprijs:€e300 per dag,€e450 voor twee dagen + e100 per bijkomende dag (exclusief 
transportonkosten van e0,60/km vanaf de standplaats in Sint-Niklaas, met een limiet van 
e120. In de prijs is de busbegeleiding voor 1 dagdeel (vm, nm of avond = 2u30) inbegrepen. 
Elk bijkomend dagdeel busbegeleiding kost e50.

Deskundigheidsbevor-
dering van intermediairs 
(huisarts, kinesithera-
peut, ergotherapeut, 
verpleegkundige)

Evv referentiepersoon: e100/uur exclusief verplaatsingsonkosten e0,30€/km

FacIlItatIE
Promoot en faciliteer fysieke activiteit:  
organiseer een tai chi cursus

• Lesgever: tussen e200 en e500€
• Reken ook eventuele kosten voor catering, accommodatie en promotie van de activiteit

Organiseer een dansfeest • Namiddagvullend programma: tussen e500 en e700€
• DJ: richtprijs van e150€tot e300€

Organiseer Stap je sterk • Deelnameprijs e10 voor niet-leden en (e5 voor leden van S-Sport): 10 weken gebruik van 
een Omron stappenteller, een extra bevestigingslintje en een persoonlijk stappenschema.  
Begeleiding gedurende 10 weken door een ervaren wandelcoach + verzekering. Na 10 weken  
mogelijkheid het pakket (stappenteller, lintje en Stapagenda) aan te kopen voor de prijs van€e20.

Lever een bijdrage in de ritten van de belbus, zodat het 
gebruik ervan voor ouderen goedkoper wordt.

De bushaltes toegankelijker en veiliger maken

Verkeerslichten langer op groen laten staan

Financiële tegemoet-
koming voor activi-
teiten georganiseerd 
door partners van het 
BOEBS-netwerk

Bv. e100 per activiteit of afhankelijk van het gemeentebudget

Oprichten van een ‘valmeldpunt’

Premie voor kleine woonaanpassingen e50 of meer afhankelijk van het gemeentebudget

plEItBEZOrgINg
Organiseer een knelpuntenwandeling en bezorg de 
resultaten aan het schepencollege

Bepaal met het beleid welke aanpassingen er kunnen gebeuren op basis van de resultaten 
van de knelpuntenwandeling

de FINANcIëLE tijd
Zin om zelf aan de slag te gaan, maar niet echt een idee van wat je kan doen met het budget? 
Wij maakten alvast een overzicht van mogelijke activiteiten en het bijhorende kostenplaatje.

e
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Valincidenten komen vaak voor bij thuiswonende ouderen: ongeveer één op 
drie van de thuiswonende ouderen valt eenmaal per jaar, waarvan een derde 
meerdere keren valt. Ook in de residentiële ouderenzorg is vallen een omvangrijk 
probleem. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) zet 
zich mee in voor valpreventie. 

De opdracht van het Evv bestaat uit drie onderdelen bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in 
een residentiële setting verblijven: 

•	informatie	en	advies	verstrekken	
•	methodieken	en	materialen	ontwikkelen	
•	implementatie	van	methodieken	en	materialen	ondersteunen	

Je kent het EVV misschien van: 

• de Week van de Valpreventie, een jaarlijks terugkomende campagne in april gericht naar de ouderen, 
hun omgeving en professionele hulpverleners. ‘Dans je leven lang’ klinkt waarschijnlijk bekend in de 
oren. Jullie hebben vast ook al op de dansvloer staan swingen?

• De ontwikkeling van praktijkrichtlijnen voor Vlaanderen: 
o valpreventie bij thuiswonende ouderen.
o valpreventie in woonzorgcentra. 

•	Referentiepersonen	valpreventie	Vlaanderen:	
In 2010 leidde het Evv hulpverleners van vier disciplines (huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut en 
verpleegkundige) op tot referentiepersonen valpreventie. De referentiepersonen spelen een voorname rol 
in de bekendmaking en verspreiding van de nieuwe praktijkrichtlijnen in vlaanderen via vormingen en 
voordrachten op vraag van organisaties. Daarnaast zijn de referentiepersonen binnen de eigen zorgregio 
consultant op het gebied van valproblematiek. Hulpverleners en organisaties kunnen terecht bij de 
referentiepersoon in hun regio voor inhoudelijke vragen over valpreventie. 

•	Nieuwsbrief	
Het Evv verspreidt twee keer per jaar de elektronische 
vAlNIeuwsbrief. Het doel van deze nieuwsbrief is vlaanderen 
te informeren over de stand van zaken van de realisaties vanuit 
het Evv. Interesse om je te registreren? Surf dan zeker naar 
www.valpreventie.be 
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1. Wat is de afkorting van Blijf Op Eigen Benen Staan?

2. Wat bevestig je best in je toilet en badkamer?

3. Meer ... = minder vallen!

4. Wat kleef je best onder je losliggende tapijten?

5. Om valpartijen te voorkomen moet mijn huis een
 "veilig" huis zijn. Ik wil de test doen en ga langs bij
 het OCMW voor een...
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ontspanning

vOOrStEllINg vaN hEt Evv (Expertisecentrum	Val-en	fractuurpreventie	Vlaanderen)


