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PARTNERFICHE 

Samenlevingsopbouw 

 

 
Korte omschrijving van de organisatie:  

De sector Samenlevingsopbouw organiseert maatschappelijk kwetsbare groepen, in dit 
geval ouderen. Het zijn buurtwerkers, projectmatige opbouwwerkers in wijken of personen 
die specifiek naar ouderen werken. Samen met hen pakken buurtwerkers en 
opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met 
grondrechten of met de leefbaarheid in hun buurt, stad, dorp of streek. De focus ligt op de 
verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. Samenlevingsopbouw werkt 
aan een beleid dat afgestemd is op de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare 
groepen  
(o.a. ouderen). 
 

Belangen van de organisatie om lokaal mee te werken aan valpreventie? 

 De leefbaarheid en veiligheid van omgeving en woonsituatie zijn kernthema’s in het 
opbouwwerk. De themawerking focust op het realiseren van het 'recht op wonen' voor 
maatschappelijk kwetsbare groepen op de sociale en private woningmarkt. Het 
uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en 
betaalbare woning, die woonzekerheid biedt in een leefbare woonomgeving. 

 De belangen en noden van buurtbewoners staan centraal. 

 Spelen sterk in op het verbeteren van de woon- en levenskwaliteit van de 
buurtbewoners Het verhogen van zelfstandigheid is hun uitgangspunt. 

 Via BOEBS kunnen ze ervoor zorgen dat ook hun manier van werken en doelen in het 
project worden geïntegreerd en dus gehoord worden.  

 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

 Ze bezitten de methodische deskundigheid: 
 Ervaring met groepsgerichte werkvormen voor beleidsparticipatie 
 Kennis van de methodieken van procesmatig bottum-up werken. 

 Ze bezitten sterk uitgebouwde relaties en communicatie-kanalen met alle bewoners 
(doelpubliek), met lokaal beleid en met relevante actoren. 

 Ze zorgen voor de integratie van de terreinen wonen, zorg en welzijn in het kader van 
leefbaarheid van de buurt. 

 Ze zijn een geschikt draagvak om een gemeenschapsproject op te schragen. Hun 
doelgroep is immers ruimer dan enkel ouderen.  

 Ze zijn de geschikte partners om BOEBS te vertalen naar kansarme buurten en/of 
ouderen. 
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Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie?  
 

 Hoge werkdruk 

 Weinig middelen en manschappen 

Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie? 

(op lokaal niveau) 

Info BOEBS 

 BOEBS-posters blijven ophangen op bijeenkomsten (sport en andere) voor ouderen 
(socio –culturele organisaties). 

 Op eigen website link naar www.boebs.be, www.valpreventie.be en aankondige, 
van valpreventie-activiteiten. 

Artikels / tips 

 BOEBS-logo regelmatig gebruiken bij alle bewegingsactiviteiten / artikels / 
publicaties en dergelijke rond ouderen, veiligheid en beweging. 

 Folder verdelen onder eigen leden. 

Huisje Weltevree 

 Regelmatig organiseren van spelnamiddagen enkel gericht naar Huisje Weltevree 
(met korte vorming aan gekoppeld). 

Valpreventie integreren in het vormingsaanbod  

Bewegen 

 Bewegingsactiviteiten organiseren voor de ouderen in het kader van valpreventie en 
BOEBS.  

Checklist 

 Afname checklist door een ergotherapeut in het eigen huis van de ouderen 
organiseren. 

 
Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal): 
 

 Via de koepel www.samenlevingsopbouw.be . 

 Via de regionale afdelingen die de lokale initiatieven clusteren. 

 De Sociale kaart (www.socialekaart.be) geeft vaak ook info over lopende projecten.  

 

http://www.boebs.be/
http://www.valpreventie.be/
http://www.samenlevingsopbouw.be/
http://www.socialekaart.be/

