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BOEBS: Blijf Op Eigen Benen Staan! 

in ………………. (gemeente) 
 

 

Uitnodiging netwerk 'Valpreventie bij thuiswonende senioren' 

 

 

Geachte Mevrouw,  

Geachte Heer,  

 

Binnenkort gaat het BOEBS-project in onze gemeente van start. Met 'Blijf op eigen benen 

staan' willen we de komende jaren onze schouders zetten onder de valproblematiek bij 

thuiswonende 65-plussers.  

  

‘Vallen bij ouderen’ krijgt nadrukkelijk de aandacht van zowel de Vlaamse overheid als de 

lokale besturen. Het probleem verdient aandacht wegens de omvang en persoonlijke en 

maatschappelijke gevolgen ervan. Daarom zullen gemeenten, Logo’s en verenigingen 

intensief werken aan valpreventie bij ouderen.  

 

Met het BOEBS-PROJECT zal ook onze gemeente activiteiten organiseren die inspelen op 

de noden en behoeften van onze thuiswonende ouderen. 

 

Hiervoor richten wij het BOEBS-team op. Dit is het netwerk van alle partners die werken met 

thuiswonende ouderen en die het BOEBS-project in de gemeente samen op poten zet. Alle 

strategische, inhoudelijke en praktische keuzes worden gezamenlijk door deze werkgroep 

bepaald. 

 

We vinden het zeer belangrijk dat ook jullie organisatie met kennis van zaken deel uitmaakt 

van het BOEBS-team en zo het project mee kan doen slagen.  

Wij nodigen jullie dan ook graag uit op de eerste bijeenkomst van het BOEBS-team. Daar 

leggen we samen de fundamenten van ons lokaal valpreventieproject.   

 

Lokale BOEBS-team 'Valpreventie bij senioren' 

Op ………………………………………………….……… van ………….. tot…………… uur. 
 

Vergaderadres: 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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We vergaderen om de 6 weken, vooral in de beginfase van het project. Nadien daalt de 

vergaderfrequentie.   

 

Wat staat er op de agenda deze eerste vergadering?  

 Verwelkoming 

 Voorstelling van de projectcoördinator (= trekker)  

 Voorstelling van het Logo (= Lokaal gezondheidsoverleg) 

 Voorstelling partners van het BOEBS-team 

 Presentatie van BOEBS door het Logo 

 Doelstellingen en missie van elke organisatie (deskundige) in het BOEBS-team 

 Ervaringen die je organisatie al heeft met valpreventie (genomen initiatieven) 

 De doelgroepen die elke organisatie kan bereiken 

 Verduidelijking van de taken van het BOEBS-team  

 Opdracht tegen tweede vergadering: per organisatie inventarisatie van vroegere 

valpreventie acties (afgelopen 5 jaar) 

 Datum en agenda volgende vergadering  

 Varia 

 

In bijlage vinden jullie de lijst van partners we aanschrijven om deel uit te maken van het 

BOEBS-netwerk. 

 

De begeleiding van het BOEBS-netwerk is in handen van ………………………………………….…….. 

Voor meer informatie over het project kan je steeds terecht bij 

……………………………………………… en op de website van ………………………………………………. 

 

 

We kijken uit naar een fijne samenwerking!  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 


