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PARTNERFICHE 
Socio-culturele verenigingen 

 
 

Korte omschrijving van de organisatie  

Socio-culturele verenigingen zijn verenigingen met afdelingen of groepen 
ontplooien een werking in groepsverband die gericht is op gemeenschapsvorming, 
participatie aan cultuur, maatschappelijke activering en educatie.  

Het zijn verenigingen die activiteiten organiseren voor bepaalde doelgroepen 
(vrouwen – mannen – ouderen – jongeren).  

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

� Belangenverdediging voor de eigen doelgroep. 

� Doen veelal aan mantelzorg. 

� Spelen sterk in op het verbeteren van de kwaliteit van leven: leefbaarheid en 
veiligheid – volwassenenvorming. 

� Richten zich sterk op het ‘empoweren’ van de eigen doelgroep. 

� Emancipatorisch gedachtegoed. 

� Ze organiseren vorming voor leden en voor de eigen intermediairs. 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

� Ze bezitten een groot ledenaantal en goed ledenbereik. 

� Ze organiseren vorming voor leden en voor de eigen intermediairs. 

� Het is een geschikt en betrouwbaar communicatiekanaal naar de doelgroep toe. 

� Ze bezitten een sterk uitgewerkt lokaal communicatienetwerk. 

� Ze kunnen buigen op heel wat vrijwilligers die hun werking dragen. 

� Ze hebben een sterk lokale werking 

� Ze hebben individuele contacten met een groot deel van hulpbehoevende 
senioren en hun omgeving 

Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie?  

� Lokale werking draait op vrijwilligers. 

� Sterke lokale autonomie. 
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Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie 

(op lokaal niveau)?  

Vorming 

� Organiseren en motiveren om deel te nemen aan en/of de vormingen 
organiseren rond valpreventie door de referentiepersonen valpreventie voor 
de eigen intermediairs. 

Huisje Weltevree 

� Organiseren van een spelnamiddag enkel gericht naar huisje Weltevree (met 
korte vorming aan gekoppeld). 

Info BOEBS 

� BOEBS-poster en banner gebruiken op georganiseerde activiteiten (sport en 
andere). 

� Op eigen website link naar www.boebs.be en www.valpreventie plaatsen. 

Artikels/tips 

� Op website of in ledenblad plaats voorzien om BOEBS-activiteiten aan te 
kondigen of het BOEBS-logo te vermelden.  

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

Bewegen 

� Regelmatig/jaarlijks organiseren van bewegingsactiviteit in het kader van 
valpreventie en BOEBS. 

� Bewegingsactiviteiten ikv valpreventie blijvend organiseren en vast opnemen 
in de planning.  

Checklist 

� Afname checklist in eigen huis organiseren (door ergotherapeut, 
thuisverpleegkundige…) 
 

Contactgegevens: 

� Alle Vlaamse socio-culturele verenigingen vind je op  
http://www.a-z.be/sociaalcultureleverenigingen.html 

� Op de website van je gemeente vind je ook vaak een overzicht van alle 
socioculturele verenigingen. 

 


