
 

 

Actief zorgzame Buurt (AzoB) 

 
Beste mevrouw, beste meneer 

 

Dit is de vierde nieuwsbrief over het platform ‘Actief zorgzame Buurt’.  

Wij willen samen met jullie de levenskwaliteit bij senioren (65+’ers) behouden en bevorderen. 

Wilt u meer weten hoe we dit willen realiseren, klik dan zeker door naar onze website: 

www.zorgbedrijf.antwerpen.be/actiefzorgzamebuurt . 

In Brussel doen we net hetzelfde in de Brabantwijk in Schaarbeek en in de wijk De Jacht in 

Etterbeek. Wilt u meer weten hoe de zaken daar verlopen neem dan even een kijkje op 

www.entour-age.be . 

We kunnen dit uiteraard niet alleen en daarom zijn we steeds op zoek naar 65+ers, 

vrijwilligers, mantelzorgers en professionelen die hier mee hun schouders willen onder 

zetten.  

We houden u op de hoogte van onze activiteiten binnen de Actief zorgzame Buurt via de 

driemaandelijkse nieuwsbrief.  

Op dit moment werken we hard om onze activiteiten ook via Cubigo te verspreiden. Hierdoor 

hopen we jullie sneller op de hoogte te kunnen brengen. Verder in de nieuwsbrief kunnen 

jullie lezen wat Cubigo eigenlijk is. 

 

Wij hopen jullie snel te mogen ontmoeten op onze activiteiten. 

Nathalie Dillen – Coördinator Actief zorgzame Buurt 



 

Winnaars gratis maaltijd in één van onze dienstencentra 
van Merksem

 

Elke senior die in 2014 deelnam aan onze activiteiten kreeg een vragenlijst toegestuurd. We 
hadden 5 maaltijden te verdelen onder diegenen die de vragenlijst ingevuld terug bezorgden. 

Dit zijn de 5 winnaars: 

 Van Geystelen Catharina 

 Van de Putte Danielle 

 Van den Berg Alfred 

 Van Haaren Frans 

 Strybosch Eugeen 

Proficiat en smakelijk!!! 

 
 

Co-creatie
 

In dienstencentrum De Zeelbaan hebben 65+-ers kennis gemaakt met co-
creatie… 

In een co-creatiesessie brengen we verschillende mensen rond de tafel en denken we 
samen na over hoe het beter of anders kan. In de groep is het belangrijk om de 
eindgebruikers van het product of het proces mee te betrekken. Op 10 maart hebben we een 
sessie gehouden over de communicatielijnen binnen het netwerk van senioren.  

Aan tafel zaten senioren, vrijwilligers, een apotheker en enkele professionals uit de zorg 
samen om te kijken wie er moet betrokken worden wanneer de senior hulp nodig heeft.  

Wat hebben we geleerd?  

 Senioren doen nog liefst alles zo lang mogelijk zelf 

 Senioren doen in eerste instantie beroep op familie, vrienden of buren wanner ze 
hulp nodig hebben 

 Senioren zien de huisarts als dé persoon die alle betrokkenen moet samen brengen 
indien de senior hulp nodig heeft bij de zorg 

 Zowel de professionals als de senioren geven aan dat ze niet weten bij wie ze terecht 
kunnen om te signaleren dat iemand in hun omgeving achteruit gaat 

De twee laatste items zijn voor ons belangrijke leerpunten.  

Wij zijn nu op zoek naar huisartsen in Merksem die samen met ons en met de senioren, 
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in de wijk gaan werken om de zorgregie rondom 
senioren te versterken. Een eerste aanzet is gegeven binnen het project ‘Casemanagement’ 
maar dit kan altijd nog verbeterd worden.  

 

 



Gebruikerscommissie 25 maart 2015 

Digitalisering is onomkeerbaar, ook in de zorg. Hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen 
tot zorgzame netwerken? Zijn de ouderen van vandaag en morgen vertrouwd met digitale 
mogelijkheden? Kan een digitaal platform ondersteunend zijn voor de professional om te 
komen tot een betere zorgorganisatie? 
  
Deze vragen stonden centraal op de gebruikscommissie van 25 maart met als thema 
‘digitale communicatie voor en door ouderen’. 
  
De Vlaamse Gemeenschap Commissie stelde haar deuren open voor een interactieve 
werksessie begeleid door Cubigo. Meer dan 50 deelnemers - senioren, verenigingen en 
zorgprofessionals uit Brussel en Antwerpen maar ook beleidsmakers, projectontwikkelaars, 
studenten en onderzoekers - zakten af naar Brussel. Ze maakten kennis met het digitaal 
platform Cubigo en bespraken wat digitalisering kan betekenen voor een zorgzame buurt, 
zelfzorg en zorgafstemming. 
  
En wat vonden de senioren er zelf van? 
 

“Met alles wat er bestaat wordt één ding vaak vergeten: keep it simple. En dit is 
precies wat Cubigo doet. “ 

“Nu ga ik eindelijk mijn tablet beginnen gebruiken” 

“Het wordt tijd om mijn oude computer weg te doen en te vervangen door een tablet.” 

  
De zorgprofessionals zagen vooral een meerwaarde in de cubes rond communicatie over de 
zorg en dienstverlening met de senior en zijn of haar netwerk. De oudere is dan zelf niet 
zozeer de gebruiker van Cubigo, maar wel de persoon die centraal staat in de digitale 
zorgafstemming tussen professionals en mantelzorgers. 
  
Enkele overtuigden zijn nog niet genoeg om een digitaal (zorg)netwerk te doen slagen. Er is 
een duwtje in de rug nodig om ouderen en hun omgeving te helpen en te motiveren om het 
platform te gebruiken. Zonder ondersteuning dreigen zeker kwetsbare ouderen de boot te 
missen terwijl elke senior evenveel kansen verdient om mee te stappen in het digitale 
verhaal. Hiervoor is de medewerking nodig van verenigingen, dienstencentra of  lokale 
besturen. Zij kunnen lokale sessies organiseren om mensen wegwijs te maken in het gebruik 
van Cubigo. 
  
Ben je zelf lid van een vereniging of lokale organisatie en wil je graag mee op de digitale kar 
springen, laat het ons weten. Wij zullen het nodige doen om jullie te ondersteunen bij de 
organisatie van zo’n sessie. 
  
Kortom: Een leerrijke namiddag in een aangename sfeer, met hopelijk heel wat nuttige tips 
voor de Cubigo-medewerkers en werkpistes voor (toekomstige) gebruikers, verenigingen en 
professionals. 

 

Wil jij ook deelnemen aan een co-creatiesessie? Hou dan zeker onze nieuwsbrief in 

het oog of kom langs in het dienstencentrum. In 2015 plannen we meerdere sessies over 

verschillende onderwerpen.  

Je kan ons ook nu al een mailtje sturen via zorgproeftuin@zorgbedrijf.antwerpen.be en dan 

nodigen we je zeker uit voor de volgende sessies. 

Merk je zelf een probleem op en wil je hierover samen met anderen een oplossing zoeken, 

laat het ons dan zeker weten.  



Bekijk alvast ook ons filmpje “Michel 76 jaar danst rock ’n roll” zodat je een beeld krijgt van 

wat je mag verwachten. Het filmpje is te zien via onze website 

www.zorgbedrijf.antwerpen.be/actiefzorgzamebuurt of op You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=88IhYOAeriY . 

 

 

 

Wat hebben ons platform en onze projecten opgeleverd voor 
senioren, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals? 

 

De focusgroepen komen eraan.  
 

In de focusgroepen van 2014 peilden we naar de verwachtingen van 65+-ers, vrijwilligers, 

professionals en mantelzorgers over ons platform en de projecten. De conclusies kon je 

lezen in onze vorige nieuwsbrief.  

 

In 2015 willen we weten of ons platform en onze projecten ook effectief een meerwaarde 

zijn. Daarom organiseren we opnieuw focusgroepen.  

 

 24 april 2015 voormiddag (dienstencentrum ’t Dokske) 

Focusgroep met senioren uit het project Ouderen wonen Passend 

 

 24 april 2015 namiddag (dienstencentrum ’t Dokske) 

Focusgroep met senioren uit het project Casemanagement en Informeel 

buurtzorgnetwerk 

 

 8 mei 2015 voormiddag (dienstencentrum De Zeelbaan) 

Focusgroep vrijwilligers uit de verschillende projecten 

 

 8 mei 2015 namiddag (dienstencentrum De Zeelbaan) 

Focusgroep mantelzorgers uit het project Casemanagement 

 

In juni plannen we ook nog een focusgroep met de professionals uit de wijk. Hiervoor moeten 

we nog een datum vastleggen.  

 

 

Cubigo 

 

De Actief zorgzame Buurt is een samenwerking tussen 5 partners. In elke 
nieuwsbrief stellen we één van de partners voor.  
 

Cubigo is een online platform met digitale en lokale diensten zodat mensen op een 

comfortabele manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. We leggen de focus op 

comfort en beiden een gepersonaliseerd platform dat kan meegroeien met de noden en 

behoeften van de gebruiker.  



Cubigo brengt buren, familie, vrienden en zorgverleners dichterbij. Via berichten, videofonie, 

het delen van agenda’s, enz. zorgt Cubigo voor eenvoudige communicatie met de mensen 

rondom jou en brengt het de Actief zorgzame Buurt tot in je woonkamer.  

Via Cubigo worden allerlei gemaksdiensten beschikbaar zoals maaltijden, klusjesdienst, 

boodschappen aan huis, enz. Door mensen te omringen met de juisten diensten kunnen ze 

comfortabel in hun eigen omgeving blijven wonen. Het bevat eveneens toepassingen om in 

de vertrouwde omgeving veiligheid te bieden, zoals personenalarmering en raam- en 

deursensoren, maar ook telemonitoring (weegschaal, bloeddrukmeter, …) en beeldcontact 

met de arts.  

Al deze kennis en ervaring wordt binnen AzoB ingezet als digitale ondersteuning van de 

Actief zorgzame Buurten in Antwerpen en Brussel.  

Wist je ook dat Cubigo door internetgigant Google als één van de 15 meest beloftevolle start-

ups van de wereld wordt beschouwd? Google nodigde in februari 2015 CEO en oprichter 

Geert Houben uit voor een exclusieve opleiding. Wil je meer weten over Geert zijn 

ervaringen in Sillicon Valley ga dan naar http://www.hbvl.be/tag/googleman .   

 

Wil je je registreren op Cubigo ga dan naar 

https://app.cubigo.com/register/partner/zorgbedrijfantwerpen . 

 

 
 

 

Een samenwerking van: 

                                              

Met ondersteuning van: 
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