
VOELSPRIETEN AAN ZET
signalen opvangen & doorverwijzen

Bedankt voor je 

          medewerking!

EEN VRAAG
OVER “WEL”ZIJN ?

WE HELPEN JE
GRAAG VERDER.

OUDEREN 
KWALITEITSVOL LATEN 

WONEN IN HUN 
VERTROUWDE BUURT

Enkele aandachtspunten

» Alti jd een paar kaarten op zak hebben.

» Per gemeente is er een andere kaart alsook per 
leeft ijdsgroep: -65 jaar en 65+.

» Geen kaarten uitdelen maar gericht 
 gebruiken bij een vraag of signaal.

» Zelf geen oplossingen zoeken voor problemen die 
besproken worden.

» De aanspreekpersoon kan op huisbezoek komen als 
dat nodig is.

» Samen de kaart invullen en laten ondertekenen 
door de bewoner.

» De kaart binnen de week bezorgen aan de 
aanspreekpersoon.



signalen opvangen doorverwijzen

VRAAG VOOR CONTACTNAME MIJN GEGEVENSHOE SIGNALEN 
BESPREEKBAAR 
MAKEN?

HOE OMGAAN 
MET DIE SIGNALEN?

Een grote groep van professionelen komt bij bewoners aan huis. 
Vaak bouw je een band op met ‘jouw mensen’ en groeit er onderling 
VERTROUWEN. Jij bent één van die professionelen die mogelijk 
SIGNALEN of VRAGEN opvangt van bewoners.

Jij kan de ontbrekende schakel zijn naar informati e en verdere hulp. De 
doorverwijskaarten zijn een hulpmiddel om de vraag of het signaal bij 
de juiste persoon te leggen.

Ik zou het fi jn vinden als Ilse Lesaff er mij contacteert.

  Ik wil graag informati e over:

 Ik heb een vraag over zorg- en dienstverlening

Ik wil meer weten over een buurtgezel

 Prakti sche hulp   Gezelschap

Ik wil iets betekenen voor mijn buren

 Prakti sche hulp   Gezelschap

Ik wil graag informati e over

 Ontmoeti ng in de buurt   Acti viteiten in de buurt

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

Je vult de gegevens van de bewoner in op de kaart. Jij geeft  de kaart door aan de juiste aanspreekpersoon.

De bewoner geeft  zelf het 
signaal aan of stelt een vraag:

“Ik zie dat jij je zorgen 
maakt over ...”

Jij maakt je zorgen over de 
bewoner en kaart het aan:

“Ik maak me zorgen over ...”

ACTIEF LUISTEREN
Aandacht geven zonder te 
oordelen.

RESPECTVOLLE HOUDING
Het goed voor hebben met de 
bewoner.

DISCREET ZIJN
Wat je verneemt binnenskamers 
houden.

Bijvoorbeeld: een lege koelkast, 
koude in huis, iemand die snel 
gewicht verliest, klachten van 
eenzaamheid, gordijnen die dicht 
blijven ...

DOORVERWIJSKAART VOOR 0 TOT 65 JAAR

DOORVERWIJSKAART VOOR 65 JAAR EN OUDER

VUL SAMEN MET DE BEWONER ONDERSTAAND LUIKJE IN

VRAAG VOOR CONTACTNAME
Ik zou het fijn vinden als Ilse Lesaffer mij contacteert.

 Ik wil graag informatie over:

 Ik heb een vraag over zorg- en dienstverlening

Ik wil meer weten over een buurtgezel
 Praktische hulp  /   Gezelschap

Ik wil iets betekenen voor mijn buren

 Praktische hulp  /   Gezelschap

Ik wil graag informatie over
 Ontmoeting in de buurt  /   Activiteiten in de buurt

MIJN GEGEVENS
Naam: 

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

• Klusjesdienst / woningaanpassing
•  Hulpmiddelen in huis
• (Warme) maaltijden (aan huis)                        
• Aangepast vervoer / ziekenvervoer    
• Poetsdienst / gezinszorg 
• Thuisverpleging / palliatieve zorg 
• Zorgoverleg
• Geestelijke gezondheidszorg
• Oppas- en gezelschapsdiensten
• Assistentiewoningen
• Dagopvang voor ouderen
• (Kortverblijf)woonzorgcentra
• Sociale huisvesting 
• Sociale dienst / juridische dienst                

•  Verhoogde tegemoet- 
koming ziekenfonds

•  Sociale voordelen
•  Zorgbudgetten
•  Palliatieve premie
•  Parkeerkaart
•  Incontinentieforfait
•  Extra huisvuilzakken  

om medische redenen
•  Verwarmingstoelage
•  Pensioen

• Cafetaria /ontmoeting
• Smulmomenten
• Warme maaltijden
• Kapsalon / bad
• Minder Mobielen Centrale
• Elektrische rolstoelfiets
• Cursussen 
• Amusement
• Praatcafé dementie
• Infonamiddagen
• Ontmoeting

…bekijk zeker ook
onze brochure

Wat bieden BinnenHOF 
en Pelle Melle

Over welke diensten
kunnen wij je informeren Over welke rechten

kunnen wij je informeren

Wij informeren je graag.

GOESTING IN EEN BABBEL OF ZIN OM TE ONTMOETEN ?
HULP NODIG BIJ EEN KLEIN KLUSJE?
•  Ben je geholpen met een buur(tgezel) die eens binnenloopt voor een babbel, 

inkopen voor je meebrengt of je helpt met een klusje of een kleine taak?

•  Wil je weten of er in de buurt misschien een boeiende activiteit is die je wil leren 
kennen of waar je aan wil deelnemen?

•  Of ben je benieuwd naar het uiteenlopend aanbod van de verenigingen (in je buurt)? 
Zeer waarschijnlijk zit er iets op maat van jouw interesses tussen.
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VRAAG VOOR CONTACTNAME
Ik zou het fijn vinden als Dorien Plessers mij contacteert.

 Ik wil graag informatie over:

 Ik heb een vraag over zorg- en dienstverlening

 Ik wil meer weten over een buur(tgezel)

Ik wil iets betekenen voor mijn buurt :

 Praktische hulp  /   Gezelschap

Ik wil graag informatie over:
 Ontmoeting in de buurt
 Activiteiten in de buurt

MIJN GEGEVENS
Naam: 

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:Wij informeren je graag.

GOESTING IN EEN BABBEL? 
ZIN OM TE ONTMOETEN ?

•  Ben je geholpen met een buur die eens binnenloopt 
of wil je zelf iets doen voor je buurt ?

•  Wil je weten of er in de buurt misschien een 
boeiende activiteit is die je wil leren kennen of waar 
je aan wil deelnemen?

•  Of ben je benieuwd naar het uiteenlopend aanbod 
van de verenigingen (in je buurt)? Zeer waarschijnlijk 
zit er iets op maat van jouw interesses tussen.

• Energiescans
• Verwarmingstoelage
• Budgetmeter

Energie

• Huis van het Kind
• Kind en Gezin
• Kinderopvang
• Kinderbijslag en studietoelage

Kinderen

• Sociale huisvesting
• Huursubsidie en/of huurpremie
• Hulp bij slechte woonkwaliteit

Huisvesting

OVER WELKE DIENSTEN  KUNNEN WIJ JE INFORMEREN :

Huishouden

• Poetshulp
• Karweidienst
• Gezinszorg

Gezondheid

• Verhoogde tegemoetkoming mutualiteit
• Tegemoetkoming mindervaliden
• Parkeerkaart
• Zorgbudgetten
• Minder Mobielen Centrale

Financiële- en
administratieve hulp

• Budget- en 
  schuldhulpverlening
• Financiële hulp 

(vb leefloon, 
voorschotten)

• Invullen documenten
• Rechtshulp
• Sociale voordelen en

rechten verkennen

Ontmoeting

• Kabas 
(voor moeders
met kinderen)

• Buurtrestaurant 
Buurteluur

• Dienstencentrum
de Kring

• Ontmoetingsplaats:
Loop eens binnen

Een grote groep van 

professionelen komt bij 

bewoners aan huis. Vaak 

bouw je een band op met 

‘jouw mensen’ en groeit er 

onderling VERTROUWEN. 

Jij bent één van die 

professionelen die mogelijk 

SIGNALEN of VRAGEN 

opvangt van die persoon.       

HOE SIGNALEN BESPREEKBAAR MAKEN?

 
De bewoner geeft zelf het signaal aan of stelt een vraag:

“Ik zie dat jij je zorgen maakt over ….”

Jij maakt je zorgen over de bewoner en kaart het aan:

“Ik maak me zorgen over ….”

HOE OMGAAN MET DIE SIGNALEN?

• ACTIEF LUISTEREN

 aandacht geven zonder te oordelen

• RESPECTVOLLE HOUDING 

 het goed voor hebben met de bewoner

• DISCREET ZIJN 

 wat je verneemt binnenskamers houden

Bijvoorbeeld: een lege koelkast, koude in huis, iemand die snel gewicht 

verliest, klachten van eenzaamheid, gordijnen die dicht blijven ...

Een grote groep van professionelen komt bij bewoners aan huis. Vaak bouw je een band op met ‘jouw mensen’ en groeit er onderling VERTROUWEN. Jij bent één van die professionelen die mogelijk SIGNALEN of VRAGEN opvangt van die persoon.       

HOE SIGNALEN BESPREEKBAAR MAKEN?
 
De bewoner geeft zelf het signaal aan of stelt een vraag:

“Ik zie dat jij je zorgen maakt over ….”Jij maakt je zorgen over de bewoner en kaart het aan:
“Ik maak me zorgen over ….”HOE OMGAAN MET DIE SIGNALEN?• ACTIEF LUISTEREN aandacht geven zonder te oordelen

• RESPECTVOLLE HOUDING  het goed voor hebben met de bewoner
• DISCREET ZIJN  wat je verneemt binnenskamers houden

Bijvoorbeeld: een lege koelkast, koude in huis, iemand die snel gewicht 

verliest, klachten van eenzaamheid, gordijnen die dicht blijven ...

Een grote groep van 

professionelen komt bij 

bewoners aan huis. Vaak 

bouw je een band op met 

‘jouw mensen’ en groeit er 

onderling VERTROUWEN. 

Jij bent één van die 

professionelen die mogelijk 

SIGNALEN of VRAGEN 

opvangt van die persoon.       

HOE SIGNALEN BESPREEKBAAR MAKEN?

 
De bewoner geeft zelf het signaal aan of stelt een vraag:

“Ik zie dat jij je zorgen maakt over ….”

Jij maakt je zorgen over de bewoner en kaart het aan:

“Ik maak me zorgen over ….”

HOE OMGAAN MET DIE SIGNALEN?

• ACTIEF LUISTEREN

 aandacht geven zonder te oordelen

• RESPECTVOLLE HOUDING 

 het goed voor hebben met de bewoner

• DISCREET ZIJN 

 wat je verneemt binnenskamers houden

Bijvoorbeeld: een lege koelkast, koude in huis, iemand die snel gewicht 

verliest, klachten van eenzaamheid, gordijnen die dicht blijven ...

Een grote groep van professionelen komt bij bewoners aan huis. Vaak bouw je een band op met ‘jouw mensen’ en groeit er onderling VERTROUWEN. Jij bent één van die professionelen die mogelijk SIGNALEN of VRAGEN opvangt van die persoon.       

HOE SIGNALEN BESPREEKBAAR MAKEN? 
De bewoner geeft zelf het signaal aan of stelt een vraag:“Ik zie dat jij je zorgen maakt over ….”

Jij maakt je zorgen over de bewoner en kaart het aan:“Ik maak me zorgen over ….”
HOE OMGAAN MET DIE SIGNALEN?
• ACTIEF LUISTEREN aandacht geven zonder te oordelen• RESPECTVOLLE HOUDING  het goed voor hebben met de bewoner• DISCREET ZIJN 

 wat je verneemt binnenskamers houden

Bijvoorbeeld: een lege koelkast, koude in huis, iemand die snel gewicht 
verliest, klachten van eenzaamheid, gordijnen die dicht blijven ...


