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Met hart en ziel
Tijdens de laatste week van februari vieren Vlaanderen en Brussel de
week van de vrijwilliger. Een hele week om uitbundig de inzet van de
OKRA-vrijwilligers in de bloemetjes te zetten! Niemand kan overschatten wat je doet: belangeloze inzet om ervoor te zorgen dat iedereen
het goed heeft. Ik denk daarbij aan de vele activiteiten (vul zelf maar
in voor je trefpunt) waarbij je mensen bij elkaar brengt. Ik hoor zo vaak
hoeveel deugd het mensen doet als ze elkaar daar écht kunnen ontmoeten. Ik denk daarbij zelfs nog meer aan de huisbezoeken ter gelegenheid van een nieuw OKRA-magazine. Voor hoeveel leden betekent
dit misschien het enige bezoek dat ze gedurende die week over de
vloer krijgen.
Als ik in de nasleep van januari nog een wens zou mogen formuleren,
dan misschien deze: ‘ik wens je een open hart in dit nieuwe jaar’. Ik
bedoel dit tweeledig:
- mogen jullie elkaar binnen het trefpunt steeds een warm hart toedragen. Want samenwerking brengt ook wrijving mee. Is het niet de
tegenwind die de vlieger doet opstijgen? Zijn het niet de dwarsliggers die een trein doen rijden? Als je de wrijving voelt oplopen, kan
je tussendoor eens snuisteren in het leven van Christus. Hij stond in
het leven met een open hart voor anderen waardoor hij veel spanning wegnam...
- moge de manier waarop je je met een warm hart inzet ook anderen
aanmoedigen om hun hart open te zetten. Een man was onlangs zijn
vrouw verloren en vertelde me hoe eenzaam hij zich voelde tijdens
een OKRA-namiddag omdat bijna iedereen van bij de aanvang voor
zichzelf een plaats had gereserveerd. Een vrouw vertelde dat verschillende activiteiten te duur waren voor haar als alleenstaande,
maar dat ze daardoor tegelijkertijd het contact met haar vriendinnen verloor. Laat dus je warm hart maar kloppen in je trefpunt.
Tot slot nog dit: op 5 april ben je welkom op een inspiratiedag zingeving voor iedereen die bezig is en worstelt met de invulling van zingeving in het trefpunt. Noteer deze datum in je agenda, een uitnodiging
volgt nog vanuit het regiosecretariaat.
Jan Denil
Algemeen Pastor OKRA
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WEEK VAN OKRA-ZORG

okra zorgt voor een

warme buurt
Tekst Marijn Loozen // Foto Shutterstock

Al jaar en dag brengt OKRA mensen bij elkaar, ook ouderen in een kwetsbare situatie. Tijdens de Week van OKRAZorg, van 22 tot 28 april 2019, wil OKRA dit werk van alledag op een feestelijke manier uitdragen door de buurt
kleurrijk aan te kleden. Daarnaast wil OKRA met zoveel mogelijk trefpunten bijzondere aandacht geven aan leden
en buurtbewoners in een kwetsbare situatie.

Kleed je buurt of activiteit
feestelijk aan
Dit is teamwork! Zoek samen tijdens
je trefpuntbijeenkomst waar je de
buurt wil inkleden. Je kan er ook
voor kiezen om je activiteit extra
aan te kleden. Vergeet zeker niet de
leden van creawerkingen en andere
handige harry’s aan te spreken.
Samen kunnen jullie bepalen hoe je
je buurt of activiteit wil aankleden.
Kleurrijke vlagjes en pomponnetjes
geven meteen een feestelijk tintje.
Laat je fantasie de vrije loop.
Verdeel vervolgens de taken en zorg
ervoor dat je buurt of activiteit
kleurrijk voorkomt tegen de Week
van OKRA-Zorg. Vele trefpunten hebben reeds goede contacten met
andere verenigingen, woonzorgcentra… Deze contacten kunnen helpen
om je actie kenbaar te maken in de
buurt.

Toegankelijke activiteiten

Zorgmagazine

OKRA vraagt in de Week van OKRAzorg extra aandacht voor kwetsbare
leden en buurtbewoners. Je hoeft
geen nieuwe, bijkomende activiteiten te organiseren maar geef de
bestaande activiteiten extra aandacht zodat de kwetsbare leden
kunnen meedoen. Op zoek naar
inspiratie? In de vorige Schakel kon
je hiervoor enkele tips vinden.

Naar jaarlijkse gewoonte zal er ook
in april 2019 een OKRAZorgmagazine verschijnen. Naast
alle OKRA-leden die het magazine
krijgen, zijn er 10 000 extra exemplaren. Deze extra exemplaren worden over de trefpunten verdeeld. Zo
kan je deze persoonlijk bezorgen bij
bewoners, personeel en vrijwilligers
van woonzorgcentra, assistentiewoningen, lokale dienstencentra… Maar
ook personen in de thuiszorg kunnen meegenieten van dit magazine.
Verwittig best vooraf deze diensten
dat je langskomt om de magazines
uit te delen.

Geef de bestaande
activiteiten
extra aandacht
zodat de
kwetsbare leden
kunnen meedoen

Verspreid je het Zorgmagazine
begin april? Dit geeft de kans om je
eigen activiteiten verder kenbaar te
maken.

Wil je graag meewerken maar heb je nog vragen? Stel je vraag via
zorgrecht@okra.be of bel naar 02 246 57 72. Hou ook de nieuwsbrieven
over de Week van OKRA-Zorg in de gaten. Daar vind je nog extra tips.
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
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sterren
het staat in de

geschreven

FASE 3 ONDER DE LOEP
Tekst Sofie Devriendt // Foto Shutterstock

In het najaar van 2018 kon je kennismaken met het sterrenproject. De eerste fase - een kijk door de telescoop - is bij
de meeste regio’s achter de rug. Verschillende regio’s gingen zelfs al van start met de tweede fase: wat zegt de
horoscoop over je trefpunt? Tijd dus om ook de derde fase wat meer in detail voor te stellen. De sterren tonen de weg.
In de derde fase (de sterren tonen je de weg) ga je aan de slag met één of
meerdere uitdagingen die je in de tweede fase hebt vooropgesteld. Je kan
aan een begeleider van de regio vragen om je op weg te helpen of je kan
ervoor kiezen om het zelf te doen. Elk trefpunt ontvangt via het regiosecretariaat een mapje met daarin zes werkfiches. Elke fiche komt overeen met
een van de zes uitdagingen.
Aanbod & programma

Stap 5: Laten rusten

Wij willen inzetten op volgend interesseveld:

Las voldoende tijd in om het programmavoorstel even te laten
rusten.

Stap 6: Kritisch evalueren

Bekijk het programmavoorstel nog eens kritisch door na te
gaan of het voldoende divers is.

Criterium 1: OKRA is een vereniging die openstaat voor àlle
55-plussers. Houdt jullie aanbod voldoende rekening met de
diversiteit in de ledengroep?
• Komen de jongere leden voldoende aan hun trekken? Zijn er
ook activiteiten die gericht zijn op de oudere leden?
• Vinden zowel mannen als vrouwen hun gading in het
aanbod?
• Is er aandacht voor zowel mobiele als minder mobiele leden?
• Wordt er ook rekening gehouden met minderbedeelde leden?
• Waarom enkel focussen op de leden? Hebben jullie er al
eens aan gedacht om jullie aanbod ook open te stellen voor
niet-leden? Ervaring leert dat 55-plussers graag eens
proeven vooraleer meteen lid te worden.

Criterium 2: Het is een meerwaarde als jullie aanbod kan
inspelen op verschillende interesses. Welke interessevelden
keren terug in jullie aanbod? Kruis ze hieronder aan:
❍ Ontspanning en ontmoeting: leeftijdsgenoten
samenbrengen, contacten leggen tijdens een ledenfeest,
kaartnamiddag…
❍ Crea, cultuur en kunst: tentoonstelling, culturele
voorstelling, beurs, zang, theater, aquarelworkshop,
voordrachten rond kunst en cultuur, filmavonden…
❍ Media of digitale toepassingen: computerclubs, vormingen
over tablet of smartphone…
❍ Zingeving en filosofie: activiteiten en voordrachten rond
religie, filosofie, ethiek en zingeving, zoals meditatieve
wandelingen, filosofieleesgroep, stiltewandeling…
❍ Sport en beweging: plezant bewegen met OKRA-SPORT+. Er is
een rijk aanbod aan sportieve activiteiten zoals lijndans,
fietsen, wandelen, zwemmen, petanque, kubb, badminton…
❍ Zorg en recht: info voor mantelzorgers, voordrachten rond
erfrecht, wat te doen bij opname in een woonzorgcentrum?,
omgaan met dementie, bezoek aan een woonzorgcentrum,
activiteiten voor minder mobiele mensen…
❍ Gezondheid en welzijn: voordrachten rond ziekte,
preventieve gezondheid, yoga met klankschalen, allergie,
massagetechnieken, kruiden om te genezen, kookworkshops,
een gezond hart…
❍ Reizen, toerisme en uitstappen: daguitstappen, meerdaagse
reizen georganiseerd door de trefpunten…
❍ Mens en maatschappij: activiteiten gericht op belangen
behartigen, actie voeren, beleid beïnvloeden,
consumentenwerking, natuur en landschap…

Welke activiteit kunnen jullie voor dit interesseveld inplannen
in jullie jaarprogrammatie?

Zijn jullie een klein trefpunt dat een beperkte selectie aan
activiteiten aanbiedt? Onthoud dan dat een beperkt
jaarprogramma ook aantrekkelijk kan zijn! De kwaliteit van de
activiteiten die jullie organiseren is minstens even belangrijk
als de hoeveelheid activiteiten. En als jullie dan toch graag
jullie aanbod zouden verruimen, dan kan samenwerking hier
zeker toe bijdragen.

Criterium 3: Sluit jullie jaarprogramma aan bij de noden en
wensen van jullie leden? Dit kom je te weten als je het
jaarprogramma voorstelt tijdens een algemene ledenvergadering.
Op die manier bied je de leden de kans om te reageren en kan je
– indien nodig – het jaarprogramma bijschaven.

Stap 7: Programma als visitekaartje

Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, kan je
jaarprogramma worden gezien als uithangsbord van je
trefpuntwerking. Een overzichtelijke, aantrekkelijke
programmafolder is niet alleen belangrijk voor je leden. Ook
niet-leden kunnen zo overtuigd worden om een kijkje te komen
nemen in jullie trefpunt. Waarmee moet je zeker rekening
houden?
• Zorg voor een creatieve opmaak waar het logo van OKRA, het
logo van het jaarthema en de bijhorende slogan zeker niet
ontbreken.
• Deze 3 essentiële onderdelen moeten zeker in je
jaarprogramma staan: de geplande activiteiten, de data en
de contactgegevens van de team- of bestuursleden.
Durf je programma ruim genoeg te verspreiden. Zo kan je het
bijvoorbeeld bij huisartsen in de wachtzaal leggen, of in de
infostand in de bibliotheek, bij de gemeentelijke diensten of in
het plaatselijke CM-kantoor. Maak duidelijke afspraken door
onderstaande tabel in te vullen.
Waar verspreiden?

Door wie?

DOORSTROMING VAN VRIJWILLIGERS

contacten, leerkansen, vorming, begeleiding,
onkostenvergoeding, verzekeringen, flexibiliteit, onbetaalbare
vriendschapsbanden, zinvol engagement… Heb je weinig unieke

Neem zeker ook eens een kijkje in de vrijwilligersmap,
waar het aanbod en programma uitgebreid aan bod
komen.

O-aanbod&programma.indd 4-5

O-doorstroming.indd 4-5

BESTUURLIJKE WERKING

•
•

Wat doet jouw trefpunt nu al om nieuwe vrijwilligers warm te
onthalen en in te werken?
•

•

•
Hoe kan je deze aanpak verder uitbreiden?

•

zijn ook perfect om mee te nemen als je op
gesprek gaat bij een potentieel lid. Zo kom je
zeker niet toe met lege handen en kan je hen

alvast heel wat materiaal meegeven om te
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vormen dé brugfiguur naar de leden.
uitgebreid aan bod komt.
blinken uit in praktische en materiële organisatie.

Oefening: Vertel elkaar hoe je in OKRA bent terechtgekomen en waarom je medewerker
bent geworden.
Heel wat trefpunten ervaren de zoektocht naar nieuwe medewerkers als een moeilijke
opdracht, hoewel recent onderzoek en ervaring uitwijzen dat veel mensen nog steeds
vrijwilligerswerk willen doen. Wel is het zo dat de maatschappij doorheen de jaren blijft
evolueren, ook op het vlak van verenigingen en vrijwilligerswerk. Er is toenemende
verscheidenheid en dus ook concurrentie op het vlak van vrijetijdsbestedingen. Wist je
dat er in Vlaanderen ongeveer 93 000 plaatsen zijn waar men aan vrijwilligerswerk kan
doen? Er is dus meer vraag dan aanbod. Vrijwilligers hebben hierdoor veel meer keuze.
Jonge 55-plussers met tijd en ervaring zijn heel gegeerd, dus we moeten hen overtuigen
dat OKRA de beste keuze is. Ook op het vlak van engagement van vrijwilligers is er een
ingrijpende verschuiving merkbaar. Dit betekent dat, als we nieuwe vrijwilligers willen
aantrekken, we onze vereniging moeten aanpassen aan deze nieuwe generatie.
Oefening: Laten we een vergelijking maken tussen de klassieke
en de nieuwe vrijwilliger. Welke eigenschappen zijn kenmerkend
voor de klassieke vrijwilliger, en welke voor de nieuwe vrijwilliger?
Plaats ze in de juiste kolom.
• Duizendpoot: doet alles, gratis, vanuit idealisme
• Werkbij: doet één iets zeer goed, in ruil voor iets anders,
vanuit realisme
• Langdurig engagement
• Korter engagement
• Functiegericht
• Taakgericht

KLASSIEKE
VRIJWILLIGER
•

NIEUWE
VRIJWILLIGER
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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“Je krijgt nooit een tweede kans om
een eerste indruk te maken.”

TEAM

Om mensen te overtuigen om lid of vrijwilliger te worden in jullie trefpunt, is het
belangrijk om te kunnen uitleggen waarom jullie trefpunt bestaat. Waarom doen jullie
wat jullie doen? Een missie bepaalt de richting waarin je beweegt. Door jullie missie te
delen met anderen, kan je gelijkgezinden warm maken om er mee deel van uit te
maken. Een verhaal of missie dient met andere woorden duidelijk communiceerbaar te
zijn, richting te geven aan de werking en houvast te bieden.
De missie van OKRA luidt als volgt:
OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers
die zorgt voor ontmoetingskansen en gemeenschapsvorming
waarbij de 55-plussers hun persoonlijke talenten kunnen ontplooien,
kunnen participeren in een steeds evoluerende wereld en zich kunnen engageren
voor een meer solidaire en duurzame samenleving.

B. waar gemeenschapsvorming gecreëerd wordt?
C. waar persoonlijke talenten ontplooid kunnen worden?
D. waar het accent ligt op participeren in een steeds evoluerende wereld?

WIE?

E. waar leden zich kunnen engageren voor een meer solidaire en duurzame samenleving?

O-COMMUNICATIE.indd 4-5

LEDEN

KANTTEKENINGEN EN NOTA’S

Belang van een missie & waarden

CONTACTPERSONEN
WIE?

Neem zeker ook eens een kijkje in de vrijwilligersmap, waar
de bestuurlijke werking uitgebreid aan bod komt.

O-BESTUURLIJKE WERKING.indd 4-5

Misschien is een communicatiebeleid in jouw trefpunt momenteel niet aan de orde?
Dat kan omwille van een gebrek aan tijd, mensen, middelen… Of misschien omdat je er
niet in gelooft? Nochtans biedt een sterk communicatiebeleid veel kansen tot
promotie en erkenning. Ontdek alle verschillende kanalen en de effecten ervan!

A. waar ontmoetingskansen gecreëerd worden?

Zet de huidige situatie eens op papier: wie doet wat? Zo krijg je een overzicht van alle
ingevulde taken en verantwoordelijkheden. Je kan hier altijd op terugvallen,
bijvoorbeeld als er onduidelijkheid ontstaat over wie nu precies verantwoordelijk is
voor welke taak.

TAAK?

communicatie

In welke mate keert deze missie terug in jullie activiteitenaanbod? Probeer een
voorbeeld van een trefpuntactiviteit te geven…

Stap 1: Wie doet wat?

•
•

Laten we alles op een rijtje zetten. Nieuwe vrijwilligers hebben
nood aan volgende zaken:
• Kansen, erkenning en waardering: Iedereen ontvangt graag
regelmatig een positief signaal. Feliciteer de nieuwkomer bij
een succeservaring. Minstens even belangrijk is om hem te
ondersteunen als het fout loopt. Nieuwkomers moeten het

media zoals Facebook. De nieuwe website van OKRA draagt alvast bij tot een
Een trefpuntploeg bestaat in theorie uit vier verantwoordelijkheidskringen, die
aangescherpt imago.
idealiter eensgezind samenwerken.

n

•

4. Ook digitale kanalen vormen een effectief communicatiemiddel. Denk maar aan

taakverdeling
een oproep via e-mail, een vacature op je trefpuntwebsite of een oproep via sociale

e w e r k in ge

•

Eens je er bent in geslaagd om een nieuwe vrijwilliger binnen te
halen, is het belangrijk om deze ook te behouden. Ervaring leert
dat de nieuwe generaties vrijwilligers andere verwachtingen
hebben dan de klassieke vrijwilligers. Wat vinden nieuwkomers
volgens jullie belangrijk? Verzamel de antwoorden hieronder.

Bestuurlijke
werking

ess

•

Onthaal nieuwe vrijwilligers

“Vrijwilligers werven is gemakkelijker
dan vrijwilligers houden.”

3. Bereik niet-leden via gedrukte kanalen, zoals een wervingsfolder, een lokale
publicatie zoals Kerk en Leven of een artikel in het gemeentelijk infoblad of de
streekkrant. Bij het opstellen van een boodschap, houd je best rekening met
volgende tips.
• Wie: van wie gaat de boodschap uit (OKRA-trefpunt)? Voor wie is de boodschap
bedoeld? (leden, niet-leden, breed publiek…)
• Wat: omschrijf wat je wil communiceren zo concreet en kernachtig mogelijk. Wat
bied je aan?
• Waar: waar vindt de activiteit, de actie, het evenement… plaats? Zorg voor exacte
gegevens, eventueel met wegbeschrijving.
• Wanneer: dag, datum, tijdstip waarop de activiteit, de actie, het evenement
plaatsvindt.
• Waarom: waarom zou de lezer komen? Communiceren is verleiden!
• Hoe: hoe kan je deelnemen, hoe schrijf je je in, hoeveel kost het?... Kortom: de
praktische vragen.
Na het bestuurlijke
opstellen vanwerking
de boodschap,
laat je deze
bestoptimale
even rusten.
Na een tijdje bekijk
Om een gezonde
te garanderen,
zijn een
taakverdeling,
je
deze
eens kritisch
dooreen
volgende
te stellen: een gezonde
goede afspraken dan
en nog
voldoende
vrijheid,
veilig vragen
trefpuntklimaat,
• Trek en
ik voldoende
aandacht
mogelijke
deelnemers?
mijn boodschap op?
vergadercultuur
een warm de
onthaal
van van
nieuwe
vrijwilligers
uiterstValt
noodzakelijk.
Wekrandvoorwaarden
ik de interesse oponder
van dede
mogelijke
deelnemers?
Bereik ik
Laten we •deze
loep nemen…
Bij sommige
zaldejemensen
langer die
interesse
hebben?
stilstaan danhiervoor
bij andere,
afhankelijk
van jullie eigen trefpuntsituatie.
• Doe ik de geïnteresseerde deelnemers goesting krijgen om mee te doen? Komt het
water in de mond? “Ik moet erbij zijn, anders ga ik iets missen…”
• Zorg dat de geïnteresseerde vlug in actie schiet. Maak het de geïnteresseerden erg
Kanttekening: Gedrukte
kanalen
gemakkelijk om toe te happen, om in te schrijven. Geef de geïnteresseerden niet KANTTEKENINGEN
EN NOTA’S
teveel bedenktijd.
(vb. jaarprogramma, OKRA-magazine, flyers)

er

Jullie gaven zelf reeds enkele belangrijke voorwaarden aan voor
een gezonde vergadertechniek. Onderstaande lijst kan jullie
reeds opgenoemde voorwaarden bevestigen en/of aanvullen.
• De agenda opstellen is geen voorrecht van één persoon. Elk
lid van het team moet de kans krijgen om punten op de
agenda te plaatsen. Hij moet ze dan natuurlijk wel op tijd
bezorgen aan de verantwoordelijke zodat ze mee
opgenomen kunnen worden. Heb je bij het opstellen van de
agenda aandacht voor alle interessevelden?
• Begin en eindig de vergadering stipt. Een ideale vergadering
duurt niet langer dan tweeënhalf uur.
• Volg de punten uit het verslag van de vorige vergadering op
indien dit wenselijk is.
• Zorg ervoor dat de vergadering niet volgepropt zit. Er moet
voldoende ruimte zijn voor discussie en variapunten.
• Behandel eerst de prioritaire agendapunten.
• Las een korte pauze in. Mensen zijn beter geconcentreerd
als je hen even een adempauze gunt.
• Praat niet door elkaar maar luister naar elkaar.
• Vrijwilligerswerk vraagt om inspraak en betrokkenheid. Men
moet zijn mening kwijt kunnen en samen beslissen over
belangrijke zaken. Het gesprek mag niet door één of twee
personen worden gevoerd.
• Iedereen denkt actief en constructief mee.
• Zorg ervoor dat vergaderingen niet voorspelbaar of te
routineus worden.

recht krijgen om fouten te maken. Geef hen de ruimte, de
tijd en de steun om OKRA en de bestuurlijke werking te leren
kennen. Bied hen kansen om te groeien door
verantwoordelijkheden en vrijheid te geven. Dit toont aan
dat je in hen gelooft. Afhankelijk van de persoon zal er
minder of meer coaching nodig zijn.
• Inspraak: De ervaring leert dat nieuwkomers vaak afhaken
omdat ze alleen maar mogen meewerken en ‘ja knikken’.
Vaak verwachten trefpunten dat de nieuwkomer zich volledig
aanpast aan het trefpunt. Jongere vrijwilligers huiveren hier
echter van. Van beide kanten (jong – oud, nieuweling –
ancien) is aanpassing, respect, wederzijdse toenadering en
luisterbereidheid nodig.
• Aandacht: Nieuwe vrijwilligers hebben nood aan aandacht.
Besteed voldoende aandacht aan het verwelkomen van een
nieuwkomer: zorg ervoor dat een eerste gesprek warmte
uitstraalt, stel de persoon voor aan het team en de leden,
geef voldoende informatie over de werking en wees een
aanspreekpunt. Pols zeker in het begin of alles naar wens
verloopt. Je kan bijvoorbeeld ook in de ploeg iemand
aanduiden die de rol van peter of meter kan spelen. Bij die
persoon kan de nieuwkomer terecht met al zijn vragen.
• Flexibiliteit: Nieuwe vrijwilligers willen vaak gewoon
kennismaken zonder meteen een functie toebedeeld te
krijgen. Meteen voor een omvangrijke functie ingeschakeld
worden, schrikt velen af. Daarom kan je hen soms beter
eerst een kleinere taak toevertrouwen. In de praktijk blijkt
dit echt te werken!
• Menselijke aspect: Heb aandacht voor menselijke aspecten,
zoals een verjaardag, ziekte of familiale zaken. Maak
voldoende tijd voor informele contacten.
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SAMENWERKING

“We droomden ervan om met lijndans te starten, maar vonden geen lesgever. In het
aanbod van het plaatselijke dienstencentrum zat ook een cursus lijndans in de
planning. Na toenadering kwamen we overeen om de cursus bij OKRA op te starten,
maar deze open te stellen voor iedereen. Wie geen lid was van OKRA zou door het
dienstencentrum worden verzekerd. Zij regelden ook een lesgever. Ons trefpunt hoefde
enkel voor de locatie en de koffiepauze in te staan en droeg hierin geen enkele
financiële verantwoordelijkheid. Nu komen we verschillende keren per jaar samen om
voorstellen te formuleren en te zien wat interessant/haalbaar is. We peilen naar de
behoeften van de leden zodat we hierop kunnen inspelen. Samenwerken biedt de
opportuniteit om activiteiten heel toegankelijk en betaalbaar aan te bieden. Alleen
zouden we dat niet kunnen realiseren. We gunnen elkaar het succes, een eerste
voorwaarde om er een succes van te maken.”

Bestaande leden behouden
Niet alleen nieuwe leden moeten goed gesoigneerd worden, ook de huidige leden
moeten het gevoel behouden dat ze bij OKRA goed zitten. Dé belangrijkste voorwaarde
voor een warme trefpuntwerking is: contact onderhouden met alle leden. Dat is niet
alleen een belangrijke voorwaarde om hen zich thuis te laten voelen in je trefpunt.
Bovendien kom je op die manier interessante zaken te weten, zoals hun verwachtingen
en wensen.
Hoe en wanneer hebben jullie contact met de leden?

Citaten uit de trefpuntpraktijk

Enkele manieren om het contact te onderhouden vind je hieronder:

Meerwaarde van contactpersonen: zij zijn dé
aangewezen personen om het contact met de leden te
onderhouden. Tijdens een huisbezoek kan je hen
informeren over de laatste nieuwtjes en tijd uittrekken
om naar hen luisteren. Heel vaak wordt een
vertrouwensband opgebouwd tussen de contactpersoon
en het lid. Let op: leden zijn verschillend. Sommigen
wensen geen bezoek, anderen wachten echt tot er
iemand langskomt.

Gehospitaliseerde of langdurig zieke leden: ook deze
leden moeten aandacht krijgen. Breng hen een
attentiebezoek, dat zullen ze zeker appreciëren.

Neem zeker ook eens een kijkje in de vrijwilligersmap, waar ledenwerving
uitgebreid aan bod komt.

LEDEN
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Mijn oproep
Naam trefpunt:

Regio/provincie:

Aantal leden:
“Als je klaar wil zijn voor de toekomst, dan moet je samenwerken. Wie minder sterkKANTTEKENINGEN
EN NOTA’S
staat, moet slim zijn. Zo kan je de kwaliteit garanderen, senioren blijven motiveren,
een groter en sterker aanbod opzetten, efficiënter werken en laat je competenties niet
Belangrijkste activiteiten en werking:
verloren gaan.”

Verhuizende leden: leg de
nadruk op het belang van
OKRA, zeker als men in een
nieuwe omgeving gaat wonen
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“Geheim van een goede samenwerking? Duidelijke afspraken die op papier staan en

Contactpersoon en -gegevens:

de goesting om van elkaar te leren!”
Hoewel de ledenwervingsactie in het najaar een goed idee is, is het beter om niet
één specifiek moment bezig te zijn met de zoektocht naar nieuwe leden. Want
eigenlijk moet je hier doorheen het hele jaar oog voor hebben. Niet alleen het
En nu is het aan jullie!
najaar, maar ook elke andere kans dient benut te worden om een kandidaat-lid aan
te spreken over OKRA. Potentiële leden aanwerven is met andere woorden een
We kunnen besluiten dat samenwerking een ideaal middel is om de geslotenheid van
continu proces! Eigenlijk moet je leden rekruteren als je ze niet nodig hebt.
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SAMENWERKING
Een trefpunt dat een ruime waaier aan activiteiten en interessewerkingen aanbiedt,
‘voor elk wat wils’ heeft, is een meerwaarde. In heel wat trefpunten is dit echter niet
realiseerbaar omwille van verschillende redenen: de interesse is te beperkt, er zijn
onvoldoende medewerkers, het is financieel niet haalbaar… Waarom dan niet opteren
voor een vorm die heel wat meer mogelijkheden biedt: samenwerken?

Gemeente:

Nieuwe leden aantrekken
Bewoners van woonzorgcentra:
deze leden zullen aangenaam
verrast zijn bij het krijgen van
een bezoekje. Ze hebben vaak
nood aan een goed gesprek.

CONTACT ONDERHOUDEN

Ontslagnemende leden: wanneer
een lid ontslag neemt, zijn we
vaak niet op de hoogte van de
reden. Contacteer de persoon om
te vragen waarom hij niet langer
lid wenst te blijven van OKRA en
of hij tips heeft voor jullie
trefpuntwerking. Dit kan je
wellicht interessante informatie
opleveren.

4

KANTTEKENINGEN EN NOTA’S

vrijwilligerswerk in evolutie
Doorheen de geschiedenis van OKRA namen steeds nieuwe generaties ouderen de
fakkel over van hun voorgangers. Gelukkig maar, anders was er vandaag helemaal geen
OKRA meer. Om de trefpunten gezond te houden, is vernieuwing en verjonging
noodzakelijk. Nieuw bloed in de ploeg is dus cruciaal, maar echter niet zo evident te
realiseren.
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Gezonde vergadercultuur
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Doorstroming
van vrijwilligers
Om OKRA-trefpunten draaiende te houden, hebben we nood aan een dynamische
ploeg vrijwilligers en medewerkers die steeds blijft verjongen en vernieuwen. Dit
blijkt in de praktijk geen evidentie te zijn. Vooraleer de zoektocht te starten is het
interessant om eens te kijken hoe vrijwilligerswerk doorheen de jaren veranderd is.

COMMUNICATIE

In OKRA wordt er veel vergaderd en overlegd. Veel vergaderen
betekent echter niet noodzakelijk goed vergaderen. Hoe ziet
een optimale vergadercultuur er volgens jullie uit?

Er ook zijn als het minder goed
gaat: wanneer een lid zijn
partner verliest, stort zijn
wereld in. Een attentiebezoek
of aanwezigheid op de uitvaart
kan voor hen een hele steun
betekenen.

goed in zijn’ die overtuigend werkt. Veelal verloopt werving van

geen zin om wandelroutes uit te pijlen?”. Laat duidelijk
merken dat je die specifieke persoon nodig hebt omwille
van zijn talent.

Heb je er ook al aan gedacht om je programma niet alleen op
papier, maar ook digitaal te verspreiden? Het draagt bij aan
een eigentijds imago van je trefpunt en het is bovendien gratis!

Is er op het eerste zicht voldoende diversiteit in jullie huidige
programmatie? Bekijk de interessevelden die jullie niet hebben
aangeduid. Ga als trefpunt de uitdaging aan om meer aandacht
te hebben voor diversiteit en kies minstens één bijkomend
interesseveld waar jullie op wensen in te zetten.

Kanttekening: Het is de combinatie van ‘iets graag doen’ en ‘ergens

Aanbod
& programma

eigenschappen als trefpunt? Wees dan de vriendelijkste,
vrijwilligers in twee fasen: in eerste instantie bezoek je iemand om
snelste, gezelligste… Maar doe zeker nooit valse beloftes!
hoofdzakelijk te luisteren naar zijn interesses. Na verloop van tijd kan
• Oefening: Je staat in de lift met een potentiële vrijwilliger.
Je hebt 90 seconden tijd om die persoon te verleiden tot
je hier dan op inspelen door iemand het gevoel te geven dat hij de
vrijwilligerswerk in jouw trefpunt. Probeer hem/haar te
juiste persoon op de juiste plaats is. Je moet dus wat geduld hebben.
overtuigen. En… ging dat vlot? Of toch niet zo gemakkelijk
als eerst gedacht?
Want… wist je dat een Vlaming gemiddeld drie keer aangesproken dient
✔ Je verkoopt niet alleen een aanbod, maar ook een gevoel. Je
te worden vooraleer hij beslist om vrijwilliger te worden?
bent met andere woorden wat je uitstraalt. Als men merkt dat
de sfeer in jullie ploeg goed zit, zal men geneigd zijn om die
warme sfeer ook te willen ervaren.
✔ Je kan nog zoveel troeven hebben als trefpunt, maar de
toont aan dat heel
wat
vrijwilligers
eerst
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✔ Wie heeft wie bezocht?
personen, waardoor
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aanpak gehanteerd?
eenmalig helpt bij het opruimen van de zaal, kan misschien op
✔ Hoe is het gesprek verlopen?
termijn doorgroeien tot een vaste medewerker. Ervaring leert
✔ Wat zijn de resultaten?
dat veel nieuwe vrijwilligers starten als losse medewerker,
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• Wie hapt onmiddellijk
toe?
later trouwe helper worden en nog later bereid zijn om een
• Wie twijfelt en vraagt bedenktijd?
vaste verantwoordelijke te worden. Belangrijk is dat je iedere
• Wie zegt radicaal nee?
vrijwilliger zijn plaats laat kiezen of vinden. Als men bij je
✔ Wat zijn positieve ervaringen en leerpunten?
Stap 1: Eentrefpunt
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leuke belevenis ervaart,
geeft dit zin om opnieuw
Kanttekening: Draaiboeken en routines zijn
terug te komen. Het niet ‘moeten’, maar het ont-moeten en
Laat je niet ontmoedigen als het niet gelukt is om iemand te
Vooraleer je samenkomt om het jaarprogramma op te stellen, kan je al belangrijke
zeker een meerwaarde omdat ze een houvast
vrij-willig is hierbij vooral van belang. Onthoud: kort kan lang
overtuigen. Als iemand daarentegen wel toehapt, is het van
voorbereidingen treffen. Ga eens ten rade bij de allerbelangrijkste schakels in dit proces:
worden, weinig kan meer worden.
maar het
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uiterst belangbieden,
die persoon
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te soigneren:
de leden. Het zijn zij die al dan niet zullen opdagen op de activiteiten die jullie
✔ Een ander aandachtspunt is dat je beter niet vraagt aan
✔ Zorg voor een warm onthaal door de persoon voor te stellen
hierop blind staren. Een vuistregel die in het
organiseren. Hen betrekken bij de samenstelling van het jaarprogramma kan door te
mensen om ‘vrijwilliger te worden’ of ‘in het bestuur te komen’.
aan de anderen en hem wegwijs te maken in de werking van
luisteren naar hun suggesties. Jullie krijgen interessante input, en zij zullen het
verenigingsleven gehanteerd wordt, is de
Hoe moet je het dan wel aanpakken bij de nieuwe generatie
jullie trefpunt.
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Neem zeker ook eens een kijkje in de vrijwilligersmap, waar
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KANTTEKENINGEN EN NOTA’S
Samenwerking tussen trefpunten of met andere partners lukt niet wanneer
bestuursleden niet verder kijken dan het eigen trefpunt. Wanneer men wil
samenwerken, moeten trefpunten elkaar zien als medestanders, niet als concurrenten.
De praktijk leert dat als er met respect voor elkaar wordt samengewerkt, er voor alle
partijen voordelen aan vasthangen. Door samen te werken leer je van elkaar en
worden ideeën uitgewisseld. Goede samenwerking levert gegarandeerd een winwinsituatie op voor alle partijen!

Samenwerkingsmogelijkheden
Er bestaan verschillende mogelijkheden tot samenwerking. We zetten ze even op een
rijtje.
SAMENWERKING MET ÉÉN OF MEERDERE TREFPUNT(EN):
• Openstellen van bepaalde activiteiten: trefpunt X organiseert een uitstap en de
leden van trefpunt Y kunnen als groep aansluiten. Hierdoor kan je bijvoorbeeld een
bus vullen en wordt de activiteit betaalbaar. Maak vooraf duidelijke afspraken zodat
er geen misverstanden optreden. Bijvoorbeeld: er worden 15 plaatsen
voorbehouden voor leden van trefpunt Y.
• Gezamenlijke activiteiten: trefpunten X en Y zetten samen een activiteit op poten
om meer volk te bereiken. Zo zijn er trefpunten met een gemeenschappelijke dansof fietsclub. Beide trefpunten bereiden samen de activiteit voor, of kiezen voor een
gemeenschappelijke verantwoordelijke.
• Langdurige samenwerking: trefpunt X en Y organiseren heel wat initiatieven
gezamenlijk. Enkel de ontmoetingsactiviteiten, zoals een kerstfeest of
kaartnamiddag, worden nog apart georganiseerd. Dit is een interessante
werkformule voor kleine trefpunten die hun aanbod willen verruimen.
Hebben jullie in het verleden al een vorm van samenwerking met één of meerdere
trefpunt(en) gehanteerd?
Zo ja, waarvoor?
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SCHAKEL 1 FEBRUARI - APRIL 2019
AANBOD & PROGRAMMA
Wist je dat je jaarprogrammatie je
trefpunt kan maken of kraken?
Het belang ervan mag je dus niet
onderschatten. Aandachtspunten
in de werkfiche:
• Leden als belangrijkste schakels
bij de voorbereiding van je jaarprogramma.
• Stilstaan bij het doel van de
activiteiten: waarom doen we
wat we doen?
• Brainstormen: samen ideeën
verzamelen.
• Knopen doorhakken: kwaliteit
gaat boven kwantiteit.
• Tijd inlassen om het voorstel te
laten bezinken.
• Kritisch evalueren: houden we
voldoende rekening met de verschillende kenmerken, interesses, noden en wensen van onze
ledengroep?
• Programma als visitekaartje:
belang van een mooi jaarprogramma.

BESTUURLIJKE WERKING
Via deze uitdaging ontdek je hoe
verschillende factoren samen bijdragen tot een gezonde bestuurlijke werking. Aandachtspunten in
de werkfiche:
• Taakverdeling: ontdek de meerwaarde van het oplijsten van
alle taken en het op tijd evalueren ervan.
• Afspraken versus vrijheid: op
zoek naar een balans tussen
beide.
• Veilig trefpuntklimaat: niet
alleen aandacht voor hoofd en
handen, maar ook voor het hart.
• Gezonde vergadercultuur: hoe
realiseren?
• Onthaal nieuwe vrijwilligers:
waarmee rekening houden?

DOORSTROMING
VAN VRIJWILLIGERS
Deze uitdaging is ongetwijfeld van
toepassing voor elk trefpunt.
Vernieuwing en verjonging zijn
immers noodzakelijk om een trefpunt gezond te houden.
Aandachtspunten in de werkfiche:
• Vooraleer de zoektocht aan te
vangen: vrijwilligerswerk in evolutie.
• Zoektocht naar nieuwe vrijwilligers: wie hebben we nodig? Hoe
verzamelen we namen? Hoe
gaan we aan de slag met de
verzamelde namen? Overtuigen,
hoe doe je dat?

uitdagingen voor je trefpunt
LEDEN

COMMUNICATIE

SAMENWERKING

Zonder leden zou er geen OKRA
zijn. Je kiest voor deze uitdaging
omdat je het belang van bloeiende ledencijfers inziet en hierop wil
inzetten. Aandachtspunten in de
werkfiche:
• Nieuwe leden aantrekken: hoe
sporen we ze op? Wie spreekt
wie aan? Hoe een wervingsbezoek voorbereiden en uitvoeren?
• Bestaande leden behouden:
belang van het onderhouden
van contacten.

Kiezen voor deze uitdaging betekent dat je wil inzetten op een
sterk communicatiebeleid dat
leidt tot promotie en erkenning
van je trefpunt. Aandachtspunten
in de werkfiche:
• Belang van missie en waarden.
• Interne en externe communicatiekanalen.
• Een kwaliteitsvol communicatiebeleid: persoonlijk contact, met
OKRA naar buiten komen, nietleden bereiken en digitale en
papieren communicatiekanalen.

Je bent bereid om na te denken
over hoe je door middel van
samenwerking het maximum uit je
trefpuntwerking kan halen.
Aandachtspunten in de werkfiche:
• Samenwerkingsmogelijkheden:
met een trefpunt, met de
gemeente of het gewest, met
een externe organisatie.
• Randvoorwaarden voor een
geslaagde samenwerking.
• Getuigenissen uit de praktijk.
• Zelf aan de slag.

Las voldoende tijd in om met je trefpuntploeg met een of meerdere uitdagingen aan de slag te gaan. Hierdoor zal je de nodige zuurstof krijgen die je
trefpuntwerking kan verrijken. En… ben je helemaal klaar voor de nieuwe
bestuursperiode die van start gaat in 2020.
5
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Campagne Wereldsolidariteit voor een rechtvaardige en duurzame wereld

Onze kleinkinderen rekenen op ons
Tekst Katrien Vandeveegaete, Naomi Vleugels // Foto Shutterstock

Wereldsolidariteit roept op om met de sociale organisaties actie te voeren voor een rechtvaardige wereld. Dit jaar
zal de campagne iets anders verlopen. Bedoeling is om mensen duidelijk te maken hoe klimaat, economie en sociale rechtvaardigheid met elkaar samen hangen. Of samen moeten hangen. Economie wordt nu vaak beschouwd als
een domein op zich, maar zoals sociale organisaties altijd gemeend hebben: de economie staat ten dienste van de
mens en niet omgekeerd. Dat betekent ook dat economie zich moet plooien naar de grenzen van het ecosysteem.

De wereld waarin onze kleinkinderen
opgroeien is behoorlijk uitdagend.
Sociale rechtvaardigheid is een
ambitie die sterk onder druk staat.
De groeiende ongelijkheid tussen
landen en tussen inwoners van een
land onderling, brengen mensen in
grotere onzekerheid en onveiligheid.
Uitsluiting loert om de hoek.
Daarnaast zijn er pijlsnelle veranderingen op zowat alle domeinen van

de samenleving. Om er maar enkele
te noemen: de globalisering die
steeds verder gaat, meer ouderen
wereldwijd, de impact van de technologische veranderingen en
natuurlijk de klimaatverandering.

Hoe is de wereld er aan toe?
Het totaal aantal jobs wereldwijd is
toegenomen. Maar de wereldpopu-

“We leven op grote voet, alsof we
twee aardes ter beschikking hebben.
Als iedereen zou leven zoals Belgen,
zijn er zelfs vier nodig”
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latie steeg sneller dan het jobaantal. Drie vierde van de werkzoekenden woont in een ontwikkelend
land. De kwaliteit van de jobs laat
ook te wensen over. Een op drie
werkenden wereldwijd leeft in
armoede. Bovendien blijft de inkomensongelijkheid heel hoog.
Positief is dat kinderarbeid met een
derde is afgenomen en de gezondheid en veiligheid op het werk verbeterde.
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Werk, mensen en geld over de
grenzen heen
Jobs verplaatsen steeds naar nieuwe plekken in de wereld, daar waar
arbeidsrechten onbestaand zijn en
milieunormen genegeerd. Mensen
verplaatsen zich naar waar ze een
fatsoenlijk leven denken te kunnen
opbouwen, voor zichzelf en hun
familie. De financiële markten en
instellingen hebben een zeer grote
invloed op de economie. Veel internationale geldstromen gaan niet
langer over het investeren in een
bedrijf, maar over puur financiële
transacties en speculaties.

Ouderen en jongeren
In bepaalde regio’s in de wereld is
er een sterke toename van jongeren,
in andere van ouderen. Beiden vragen doordachte aanpassingsstrategieën. Hoe dan ook staat vast dat
deze demografische evoluties niet
enkel zullen zorgen voor een praktische verandering op vlak van werk
(meer werkzoekenden versus minder
werkenden). Ook de perceptie op
wat werk is of moet zijn kan grondig
wijzigen. Tellen alleen zij die werk
vinden mee in de samenleving? Hoe
bieden we garanties voor een waardig leven voor iedereen?

Snelle technologie
Dankzij technologische veranderingen kan meer werk gebeuren door
minder mensen. Vele werkenden
bieden hun arbeid voor korte
opdrachten aan via online fora. Dat
lijkt een aangename flexibiliteit te
bieden, maar zorgt bij vele mensen
voor financiële zorgen door lage
vergoedingen, permante stress op
zoek naar een nieuwe opdracht en
een afwezigheid van sociale
bescherming. Niet bepaald de visie
van een waardig leven waar we allemaal jaren voor geijverd hebben.

Twee planeten gebruiken
Momenteel worden er meer grondstoffen verbruikt dan wat houdbaar
is, wat onder andere geleid heeft tot
vervuiling, bodemarmoede, verminderde biodiversiteit, gedwongen
migratie, globale voedselonzekerheid en onhoudbare voedselsystemen.
Tot nu toe is vooruitgang in de
wereld vaak ten koste gegaan van
ecologische duurzaamheid, klimaatverandering is daar het duidelijkste
voorbeeld van. We leven op grote
voet, alsof we twee aardes ter
beschikking hebben. Als iedereen
zou leven zoals Belgen, zijn er zelfs
vier nodig.

Opstand
Maar er is ook hoop. Volgens econome Kate Raworth is het duidelijk dat
mensen in opstand komen. “Het is
tijd om ons economisch systeem zo
te hervormen dat het herstelt wat
het verbruikt en verdeelt in plaats
van herverdeelt.” Wat ze bedoelt: de
enige set wetten die we niet kunnen
veranderen zijn die van de natuur.
We controleren water- noch stikstofkringloop. Duurzaam is dat wat
in de lijn ligt van die wetten. De wet
van vraag en aanbod, de wet van de
markt zweert bij meer groei. Maar
groei zoals we ze vandaag kennen,
put de voorraden uit en doet het
klimaat opwarmen. Groei is zo in
strijd met de natuurwetten. Dus
moeten er andere regels en wetten
komen. En die zullen er komen.

Gele hesjes
“Alles wat ik gelezen heb over de
gele hesjes, gaat niet over de brandstoftaksen”, verduidelijkt Kate
Raworth. “Het gaat over de levensduurte en de ongelijke verdeling van
de maatschappelijke kosten.
Frankrijk is een van de drie landen
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waar de ongelijkheid het sterkst is
toegenomen sinds de financiële crisis. De gele hesjes zijn een uiting
van die ongelijkheid maar ook van
de frustratie van hoe men gevangene is van fossiele brandstoffen. Als
je niet investeert in openbaar vervoer of alternatieven voor auto’s
met verbrandingsmotoren, dan
maak je mensen volledig afhankelijk
van hun eigen dieselauto. Wie klimaatbeleid verengt tot het belasten
van persoonlijke keuzes, mist het
grotere geheel en zal enkel frustratie en boosheid oogsten.” Een degelijk klimaatbeleid pakt de dingen
dus grondiger aan: het betekent
simpelweg de economie in lijn brengen met onze rechten als mens en
de realiteit van onze leefomgeving.
Daarom maken we een vuist voor
een meer rechtvaardige wereld, één
waarin economie ten bate staat van
de mens en die niet botst met de
planeet. Het moet anders en het
moet nu anders. Onze kleinkinderen
rekenen op ons.

Interview met Kate Raworth in Mo*
van 5 januari 2019.
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Exclusief ledenvoordeel
bij aankoop fiets
Tekst Katrien Vandeveegaete // Foto Minerva

OKRA en Minerva zullen in 2019 samenwerken om aan de leden aanzienlijke kortingen bij de aankoop van (elektrische) fietsen aan te bieden. Naast de voordelige prijs is ook de garantie en de service een pluspunt.

Minerva Estrel F-Motor,
Acera 7-speed of Minerva
Estrel F-motor, Acera 26’’

Jaguar Bosch Nexus 8

Minerva Luxor Nexus 3

€ 875
in plaats van

Be One F-Motor Nexus 8

€ 1295

€ 2295
in plaats van

Minerva Luxor Acera 7

€ 2895

€ 499
in plaats van

Minerva Luxor Nexus 7

€ 599
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€ 1175
in plaats van

€ 1395

€ 449
in plaats van

€ 549

€ 549
in plaats van

€ 649
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Organiseer een
promotiemoment

Hoe ziet een
promotiemoment eruit?

Om van deze voordelige aanbieding
te kunnen genieten, kan je trefpunt
– of met enkele trefpunten samen –
een plaatselijk promotiemoment en
fietsaankoop organiseren. Leden
krijgen dan de kans om de fietsen
uit te proberen onder het deskundige oog van een technicus. Een
maand later worden de aangekochte
fietsen gemonteerd geleverd op
dezelfde plaats. Mensen krijgen dan
ook uitleg over hun nieuwe fiets.

Minerva voorziet catalogussen 2019
en OKRA-prijslijsten. Zo is er een
heel ruim assortiment beschikbaar
voor de OKRA-leden. De uiteindelijke
prijzen voor de OKRA-leden zullen
altijd lager liggen dan eender welke
actie van een dealer. Indien de fiets
ergens anders toch goedkoper is, zal
Minerva het verschil terugbetalen
met een extra korting van 100 euro.

Per dag zijn er twee momenten
mogelijk: van 10 tot 12 uur en van 15
tot 17 uur.
Geef de datum van je voorkeur door
aan het regiosecretariaat. Er is een
beurtrol tussen de provincies dus
het regiosecretariaat bekijkt of de
gevraagde datum beschikbaar is. Je
krijgt ook de kans om gratis promotieflyers te bestellen. Geef ook dit
door aan het regiosecretariaat.

Vervolgens bestellen de geïnteresseerde OKRA-leden hun gekozen
fiets aan het afgesproken kortingstarief en volgens de kleur die zij
wensen uit de kleuropties die
Minerva voorstelt in haar catalogus
2019. Er wordt een bestelbon opgemaakt in drievoud, waarbij een
exemplaar voor OKRA, een voor het
OKRA-lid en een voor Minerva.
De betaling gebeurt volledig op het
moment van bestelling. Dit kan via
bankcontact, cash of overschrijving.
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Minerva biedt een 3 jaar omniumgarantie op de fietsen. Dit wil zeggen
dat OKRA-leden online via www.servicebike.be of 051 42 30 17 een
beroep kunnen doen op technische
ondersteuning. Deze technische service en garantie is gratis gedurende
de garantieperiode van 3 jaar en zal
gebeuren via de 120 servicepunten
verspreid over Vlaanderen of via de
aan huis herstellingsdienst.

Leden krijgen dan de
kans om de fietsen uit
te proberen onder het
deskundige oog van een
technicus
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Lekker actief
Tekst Nele Put, Ingrid Peeters, Wim Bogaert

Lekker actief zet zijn derde startmoment in. Zo’n 1 600 senioren gingen er
al mee aan de slag in hun trefpunt of gewest. Maar lekker actief beperkt
zich niet tot OKRA-SPORT+. Ook sportdiensten en andere verenigingen
springen mee op de kar. Een blijk van geloof in het concept, de boodschap
en in de gezondheid van senioren. Zowel begeleiders als deelnemers zijn
enthousiast. Stapte je nog niet mee in lekker actief? Dan krijg je nu een
laatste kans: in september komt er een vierde startmoment.

Lekker actief in Lommel
“Tijdens de forumdag over lekker
actief was ik direct overtuigd en
enthousiast om dit project te organiseren. Maar alleen met ons trefpunt zag ik niet zitten. We zijn gaan
samenzitten met de teamleiders en
sportverantwoordelijken van de
Lommelse trefpunten. Het was niet
moeilijk om hen te motiveren om in
ons verhaal te stappen aangezien
we zelf aangaven dat ik als sportverantwoordelijke van het gewest
het voortouw zou nemen. De andere
trefpunten werd gevraagd om te
helpen. Elk trefpunt stemde daarmee in en de trein was vertrokken,”
begint Jacques Maes.

“Door de mooie flyer met de nodige
informatie, het enthousiasme en de
medewerking van elk trefpunt
schreven 74 personen zich in. Dat is
best wel een zeer grote groep om
mee te werken. Al mag ik zeggen dat
het ons gelukt is om alles in goede
banen te leiden en er een succes
van te maken. Als gewezen militair
weet ik wat een goede organisatie
inhoudt. Al kan ik het belang van
voldoende medewerkers niet genoeg
benadrukken. Elke woensdag werd
de grote zaal in gereedheid
gebracht: de zaal klaarzetten, koffiepauze voorbereiden, activiteiten
en schema’s voorbereiden, de
krachtoefeningen instuderen en
projecteren. Het was werken gebla-

zen. Toch was het een plezier want
de teamgeest in ons gewest groeide
met de week.
Als coach was de twaalf weken zeker
lang genoeg. Voor de deelnemers
zeker niet. Zij zijn ongelooflijk tevreden over de hele lijn zowel over de
krachtoefeningen als het virtueel
stappen naar Dhaka in Bangladesh.
Ze hebben ons gevraagd om het
project verder te zetten. Alleszins
een stimulans om door te gaan.”

Lekker actief breekt uit
Naast de vele trefpunten en gewesten, al dan niet in samenwerking
met de sportdienst of gemeente,
namen ook enkele externe organisaties de handschoen op om lekker
actief te organiseren. Hun motivatie
is eenvoudig: lekker actief heeft een
ijzersterk concept, mooi materiaal,
is kant-en-klaar, betaalbaar en vooral het pakt alle aspecten aan die
een invloed hebben op de gezondheid. Welzijnsschakel Komma uit
Moorslede, Domitys, revalidatiecentrum Pastel uit Mechelen en Reakt
bv, actief in Nederland, gaan of gingen ermee aan de slag.

Ook in september
kan je nog starten

“Als coach was de twaalf weken zeker lang
genoeg. Voor de deelnemers zeker niet. Ze hebben
ons gevraagd om het project verder te zetten”
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De boot gemist? Geen paniek. In
september komt er een vierde en
laatste startmoment van lekker
actief. Teken het instapcontract en
neem het project op in je planning.
Ben je nog wat onzeker? Je krijgt
goede ondersteuning: info vooraf,
afnemen conditietest, startmoment
in goede banen leiden…
Meer info: www.okrasportplus.be
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OKRA-SPORT+ voor helmdracht, niet voor helmplicht
Een ongeluk is plots gebeurd. De gevolgen duren soms
levenslang. OKRA-SPORT+ onderschrijft dat het dragen
van een helm fietsen veiliger maakt en de risico’s op
zware hoofdletsels inperkt. Maar toch is het geen
voorstander van een helmplicht. Zo’n verplichting kan er
immers voor zorgen dat sommige leden minder of niet
meer gaan fietsen. Terwijl de opgetelde
gezondheidswinst van al de mensen die fietsen hoger
ligt dan het opgetelde gezondheidsverlies door
ongevallen. Een helmplicht kan er dus toe leiden dat de
gemiddelde gezondheid van de leden er net op
achteruitgaat in plaats van vooruit. OKRA-SPORT+ wil
eerder werk maken van een mentaliteitswijziging en alle
leden overtuigen van het belang van een fietshelm. Wie
zelf in de helmdracht gelooft, zal dat ook uitdragen naar
anderen.
Zet dus een helm op, bescherm jezelf en geef het goede
voorbeeld!

Groepsaankoop: 10 + 1 gratis
Het dragen van een helm is één zaak, belangrijk is ook
dat het om een kwaliteitsvolle helm gaat. Op zoek naar
een goede én niet al te dure fietshelm? Teken dan in op
de groepsaankoop die OKRA-SPORT+ speciaal voor zijn
leden opzet. Amper 29,95 euro per stuk. Er is ook een
tijdelijk aanbod tot 31 maart: per aankoop van tien
helmen krijg je één helm gratis. Twijfel dus niet en
schrijf je in!

Groepsaankoop: praktisch
Hoe weet je welke maat van helm je nodig hebt?
Neem een meetlint en plaats dit
ongeveer twee centimeter boven je
wenkbrauwen. Meet nu de omtrek van
je hoofd door het lint in een rechte
lijn net boven je oren te verbinden.
Hoe en wanneer kan je bestellen?
• bestellen voor 14 februari = levering
begin maart
• bestellen voor 31 maart* = levering halverwege april
KLEUR

MAAT

Wit

52/57

56/59

Zwart

52/57

56/59

Bestellen kan via info@okrasportplus.be
Noteer zeker in je mail:
1. Trefpuntnummer + trefpuntnaam
2. Kleur en maat + aantal
* Na 31 maart kan er niet meer besteld worden.

“Een ongeval
is snel gebeurd, terwijl je de
gevolgen voor de rest van je
leven kan meedragen”
11
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Vormingsaanbod

Stilstaan bij wat je belangrijk vindt in de zorg bij je levenseinde is niet vanzelfsprekend. Zeker niet als je nog
gezond bent. Toch is het zinvol om hierover al vroegtijdig te kunnen spreken met je naasten en zorgverleners.
Gert Huysmans, huisarts verbonden aan een palliatieve eenheid en voorzitter van Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen, legt uit waarom. De federatie werkte voor de trefpunten van OKRA het vormingsaanbod Praat voor je
gaat uit om rond dit thema aan de slag te gaan.

Praat voor je gaat
over vroegtijdige
planning van je zorg
Tekst Marijn Loozen // Foto Shutterstock
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Waarom is het beter om tijdig
de zorg bij het levenseinde te
bespreken?

Gert Huysmans: “Iedereen kan
onverwachts ziek worden. En wie
zorg nodig heeft, moet soms
moeilijke keuzes maken. Nog
moeilijker is het wanneer
familieleden die keuzes voor iemand
moeten maken. Zeker als ze de
mening van de zorgbehoevende niet
kennen. Daarom is het goed om hier
tijdig rond stil te staan. Wat vind je
belangrijk in de zorg? Waar hecht je
waarde aan? Dit proces vormt de
basis voor de arts om op
beslissende momenten de juiste
voorstellen te kunnen doen. Op die
manier sta je als persoon mee aan
het roer van je eigen zorg en word je
niet meegesleurd in een
behandelingstrein die je zelf niet
wenst. Je kan hier uiteraard best
aan beginnen wanneer je in staat
bent om je wil uit te drukken.”

Merk je dat praten over de zorg
bij je levenseinde uit de weg
wordt gegaan?

Gert: “Ik voel dat de cultuur aan het
verschuiven is. Ik ervaar een grotere
openheid om het bespreekbaar te
maken. Ook mantelzorgers durven
makkelijker het gesprek aangaan. Zo
herinner ik me het verhaal van een
patiënt met zware longproblemen,
die al een hele reeks behandelingen
en ziekenhuisopnames achter de rug
had. De uitnodiging om in gesprek te
gaan over zijn wensen bij volgende
opnames, gaf gemoedsrust. Het
moet uiteraard gaan om een open
aanbod, zonder verplichtingen.”

niet het doel maar een mogelijke
uitkomst bij de dialoog die ontstaat.
Je krijgt uitleg over vroegtijdige
zorgplanning. Waar kan je keuzes
over maken? Waar kan je het best
bij stilstaan? Wat is een zorgdoel?
Wat kan je op papier zetten? Hoe
kan je hierover in gesprek gaan? Wat
is de rol van een vertegenwoordiger?
De bedoeling is dat mensen de
problematiek van het levenseinde
niet uit de weg gaan maar een
aanzet krijgen om hierover te
kunnen spreken.”

Heb je zin om met je trefpunt
deze vorming te organiseren?

De activiteit kan zowel op een
ledenvergadering als op een aparte
namiddag georganiseerd worden. De
activiteit kan bijgewoond worden
door een kleine groep (10-tal op een
aparte namiddag) of een grote
groep (tot 100 personen). De spreker
brengt de informatie zo toegankelijk
mogelijk en werkt met praktijkvoorbeelden, stellingen,
filmmateriaal, presentatie...
De netwerken palliatieve zorg zullen
instaan voor de organisatie.

Wat kan je opsteken van de vorming Praat voor je gaat?

Gert: “We proberen tijdens de vorming een complex proces te verhelderen. Het vraagt immers uitleg,
informatie en begeleiding. Praten
over de zorg bij je levenseinde
houdt niet op met een gesprek maar
is veeleer een proces. Een wilsverklaring op papier is bijvoorbeeld

PRAKTISCH
• Duur: 1 u. 30 minuten (1 uur inleiding + 30 minuten tijd
voor vragen)
• Kostprijs: 100 euro + verplaatsingsonkosten
• Aanvragen via zorgrecht@okra.be of 02 246 57 72

13

SCHAKEL 1 FEBRUARI - APRIL 2019
BELANGENBEHARTIGING

Vlaamse sociale bescherming
is belangrijk… ook voor jou
Tekst Johan Truyers // Foto Shutterstock

De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen voor mensen die door ziekte, ouderdom of
handicap een lange tijd zwaar zorgbehoevend zijn. Iedereen ouder dan 25 jaar draagt in Vlaanderen bij aan de
Vlaamse sociale bescherming.

Slechts één adres: de zorgkas
De Vlaamse sociale bescherming
doet voor de financiering een
beroep op de solidariteit van iedereen die in Vlaanderen woont. De
burger krijgt via zijn zorgkas, die de
zorgpremies innen, een aanspreekpunt dat advies en begeleiding kan
bieden voor alle onderdelen van de
Vlaamse sociale bescherming. Hij zal
niet meer moeten aankloppen bij

verschillende instanties, zoals dit
tot nu het geval was. Voor ouderenzorg, gezinszorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg of voor hulpmiddelen om je te verplaatsen kan
je terecht bij je zorgkas. Ook kan wie
veel en lang zorg nodig heeft, rekenen op een aantal zorgbudgetten. Er
is een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende mensen, een zorgbudget voor mensen met een handicap
en een zorgbudget voor ouderen

met een zorgnood. Vandaag al krijgen meer dan 300 000 mensen een
maandelijks zorgbudget waarmee ze
hulp kunnen betalen.
Nieuw vanaf 1 januari 2019 is dat
ook de woonzorgcentra hun financiering rechtstreeks ontvangen vanuit de Vlaamse sociale bescherming.
Voor de bewoners van woonzorgcentra gebeurt dit automatisch. Je
moet hiervoor niets ondernemen.
Ook vanaf 2019 zal de Vlaamse sociale bescherming mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolwagens en elektrische scooters) vergoeden. Voor
het eerst wordt het mobiliteitshulpmiddelenbeleid volledig leeftijdsonafhankelijk. Tot nog toe kon bijvoorbeeld iemand die ALS kreeg na zijn
65 jaar niet rekenen op dezelfde
vergoeding als iemand die dit voor
zijn 65ste kreeg. Dat euvel wordt
weggewerkt. Bovendien worden de
procedures versneld en vereenvoudigd.

Wie door ouderdom, ziekte
of een beperking niet meer
kan stappen, zal via de
Vlaamse sociale bescherming
een rolstoel, scooter, drieof vierwielfiets of ander
hulpmiddel kunnen kopen of
huren.
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In de loop van de volgende legislatuur (2018 – 2023) zal de Vlaamse
sociale bescherming ook de tegemoetkomingen overnemen voor zorg
en behandeling in de revalidatiesector en in dat deel van de geestelijke
gezondheidszorg waarvoor de
Vlaamse overheid bevoegd is. Ook
de Vlaamse thuiszorg (diensten voor
gezinszorg) zal dan opgenomen worden in de Vlaamse sociale bescherming.

SCHAKEL 1 FEBRUARI - APRIL 2019
BELANGENBEHARTIGING

Mobiliteitshulpmiddelen:
een mijlpaal!
Het meest zichtbare voor het brede
publiek zijn de mobiliteitshulpmiddelen die er op 1 januari 2019 bijkwamen. Wie door ouderdom, ziekte
of een beperking niet meer kan
stappen, zal via de Vlaamse sociale
bescherming een rolstoel, scooter,
drie- of vierwielfiets of ander hulpmiddel kunnen kopen of huren.
Vandaag al maken zo'n 60 000 mensen in Vlaanderen gebruik van zo'n
mobiliteitshulpmiddel. Tot einde van
vorig jaar konden ze daarvoor
terecht bij de federale sociale zekerheid én bij het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.
Vanaf januari neemt de Vlaamse
sociale bescherming alle tegemoetkomingen voor de mobiliteitshulpmiddelen onder één dak. Het aanbod kent meteen een paar nieuwe
mogelijkheden. Zo wordt de huurformule voor bewoners van woonzorgcentra uitgebreid naar 85+'ers
die thuis wonen. Het aanbod van
tegemoetkomingen wordt ook volledig leeftijdsonafhankelijk.
Mensen met vragen over mobiliteitshulpmiddelen verwijs je het
beste door naar de zorgkas van hun
ziekenfonds.
Hoe gaat dit concreet in zijn werk?
1. Je gaat naar je huisarts of een
gespecialiseerd team. Zij onderzoeken je gezondheidsprobleem
en geven je een medisch voorschrift met een advies voor een
mobiliteitshulpmiddel.

2. Met dat voorschrift ga je naar
een verstrekker (thuiszorgwinkel
of bandagist), die je een hulpmiddel voorstelt en aanvraagt dat bij
jou past.
3. De factuur voor dat hulpmiddel
gaat niet naar jou, maar naar je
zorgkas. Ze wordt betaald door
de Vlaamse sociale bescherming.
Soms moet je wel nog supplementen betalen.
Het gaat om hulpmiddelen die
iemand heel zijn leven (of toch
lange tijd) nodig zal hebben. Het zijn
dus geen krukken of rolstoelen die
je tijdelijk uitleent na een kwetsuur,
bijvoorbeeld een beenbreuk.

Leden goed informeren
Als bestuurslid merk je al direct op
dat er veel in verandering is voor
ouderen die zorgbehoevend zijn of
worden. Het is dan ook belangrijk
om de leden hiervan op de hoogte
te brengen.

Als bestuurslid
merk je al direct
op dat er veel in
verandering is
voor ouderen die
zorgbehoevend zijn
of worden
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OKRA doet dit in twee stappen.
Stap 1: In het voorjaar zal een stafmedewerker van de CM-zorgkas
hierover een inleiding geven in de
vijf provincies en het Brussels
Hoofdstedelijk Gebied. Hier zullen
alle tegemoetkomingen die voor
ouderen van belang zijn toegelicht
worden.
In volgende provincies zal deze
voordracht op volgende data plaatsvinden:
• Provincie West-Vlaanderen:
6 februari 2019
• Provincie Antwerpen:
18 maart 2019
• Provincie Oost-Vlaanderen:
25 april 2019
• Brussel: 29 april 2019
• Provincie Limburg: 30 april 2019
• Oost-Brabant: 9 mei 2019
Je ontvangt hiervoor meer informatie vanuit je regio.
Stap 2: Vanaf januari 2020 kan je
deze voordracht ook aanvragen voor
je trefpunt. Vrijwilligers zullen deze
voordracht verzorgen. Wie geïnteresseerd is om hier lesgever voor te
worden: er is een opleidingsdag
voorzien voor dit najaar.
Ben je kandidaat-lesgever? Geef dan
je gegevens aan je regiosecretariaat.

Foto van de 16

De wandelvoetbalploeg van het OKRA gewest Klein-Brabant,
regio Mechelen, heeft een match mogen spelen tegen de ploeg van KV
Mechelen. Het was een spannende match die uiteindelijk gewonnen werd
door KV Mechelen. Er komt een herkansing voor de OKRA-ploeg, want
binnenkort ontmoeten de twee ploegen elkaar weer. Heel OKRA zal
supporteren!

