
Aanmeldingsformulier pilootproject  ‘Ik zal je altijd horen’ 
 
Inleiding 
 
Zingen is een laagdrempelige activiteit die een enorm verbindend karakter heeft. Via zingen 
ontwikkelen, ontplooien en ontdekken mensen zichzelf en komen ze in contact met anderen. 
Samen zingen met mensen met dementie zorgt voor hernieuwd contact en verbinding. 
Zingen bevordert de levenskwaliteit en brengt een aantal positieve aspecten met zich mee: 
zingen reduceert stress, geeft meer mentale weerstand, brengt mensen bij elkaar en haalt 
personen uit hun isolement. In dit nieuwe project ‘Ik zal je altijd horen’ onderzoeken we hoe 
thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers de waardevolle effecten van 
samen zingen kunnen ervaren. 

Dementie treft in Vlaanderen meer dan 131 818 mensen. 1 op de 3 Vlamingen wordt 
geconfronteerd met dementie. Tegen 2035 verwachten we een gemiddelde stijging van 
42,7% (Alzheimer Liga Vlaanderen en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen). 70% van de 
personen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door een mantelzorger. Beiden 
riskeren in een sociaal en maatschappelijk isolement te raken. Deze verwachte stijging stelt 
ons voor enkele maatschappelijke uitdagingen. In ‘Ik zal je altijd horen’ willen we een 
antwoord bieden op deze uitdaging door de kracht van het samen zingen te gebruiken als 
middel om contact te leggen en verbinding te bewerkstellingen.  

Aan de hand van lokale participatieprojecten met partners met een achtergrond in de cultuur-
zorg- en onderwijssector trachten we een nieuw concept uit te denken waarbij samen zingen 
met mensen met dementie in de thuiszorg centraal staat. Hierbij speelt de samenwerking 
met verschillende lokale actoren met verschillende achtergronden: cultuur, zorg, onderwijs, 
thuiszorgorganisaties, lokaal bestuur, OCMW, dienstencentra, bibliotheken, … een 
belangrijke rol.  

Om het project concreet te maken, starten we in 2019 met 4 pilootprojecten. De invulling van 
deze pilootprojecten is erg veelzijdig: een totaal nieuw koor vertrekkende vanuit 
mantelzorgers en personen met dementie in de thuissituatie, een nieuw koor aansluitend bij 
een bestaande koorwerking, een intergenerationeel koor waarbij mensen met dementie 
aansluiten bij een bestaand kinder- jongeren- of volwassenenkoor, een kleine groep 
zingende mensen die bij mensen thuis rondgaat om samen te zingen, … De mogelijkheden 
zijn eindeloos. Onze ambitie is om in 2020 dit project in heel Vlaanderen verspreid te zien.  

Dementie is nog steeds een ziekte die niet te genezen valt, maar door in de zetten op 
maatschappelijk waardevolle projecten zoals ‘Ik zal je altijd horen’ tracht Koor&Stem 
dementie te belichten, maar vooral te verlichten.  

OPGELET: Om jouw project officieel in te dienen, moet je het online aanmeldingsformulier 
invullen! Dit kan je terugvinden op https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/projectoproep-ik-zal-
je-altijd-horen.  

  

https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/projectoproep-ik-zal-je-altijd-horen
https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/projectoproep-ik-zal-je-altijd-horen


1/ ALGEMEEN 

Naam organisator:  

Juridische vorm:  
- VZW 
- Feitelijke vereniging 
- Lokaal bestuur 

 
Emailadres: 
 
Contactpersoon: 
 
GSM-nummer: 
 
Welke samenwerkingsverbanden worder er opgestart? 
 
Op de hoogte van de projectoproep via? 

- Website Koor&Stem 

- Facebook 
- Nieuwsbrief 
- Radio 
- Mond tot mond reclame 
- Andere:  

 
 

 
 
2/ OMSTANDIGE BESCHRIJVING VAN DOELGROEP EN DOELSTELLINGEN 

 
Stel jezelf en jullie werking voor. Vermeld hoe jullie elkaar gevonden hebben en welke stappen 
jullie al gezet hebben in de samenwerking. Maak een algemene, voorlopige planning van januari 
2019 tot december 2020. Welke stappen willen jullie verwezenlijken op welke termijn? Wie 
hebben jullie daarvoor nodig? Maak een minimale begroting of kosteninschatting van het project. 
Welke middelen kunnen jullie zelf inbrengen?  
 
 
Wie zijn jullie? 
 
Stappenplan. 
 
Weke financieringsbronnen en budgetten hebben julliet ter beschikking? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3/ RESULTATEN 
 
Omschrijf reeds behaalde (en relevante) resultaten en vermeld telkens welke partners 
betrokken waren. Focus hierbij op resultaten die de terugkoppeling maken naar de kern van 
het project, namelijk het centraal zetten van verbinding maken tussen mensen met dementie 
en hun mantelzorger.  
 
Behaalde en relevante resultaten:  
 
 
 

 
4/ SITUERING VAN WERKING TEGENOVER CRITERIA 
 
Leg beknopt jullie visie uit. Geef enkele concrete voorbeelden hoe jullie de brug slaan tussen 
papier en praktijk. Verduidelijk waarom jullie ‘experten’ zijn in de materie zingen en dementie. 
Geef enkele praktijkvoorbeelden.  
 
Visieontwikkeling en praktijkvertaling. 
 
Wat is de meerwaarde van jullie samenwerking voor ons project. 
 
Bschrijf jullie bereidheid tot coaching met verkenning van de mogelijkheden tot optimalisatie. 
 
Welke resultaten willen jullie op korte termijn – middellange termijn (1 – 2 jaar) bereikt 
hebben? Focus hierbij op het inhoudelijke aspect. 
 
Welke resultaten willen jullie op lange termijn (5 jaar) verwezelijkt hebben? Focus hierbij op 
zowel het inhoudelijke, het financiële als het communicatieve aspect. 
 

 
 
5/ PRAKTISCHE UITVOERING 
 
Deelname aan de pilootprojecten van 'Ik zal je altijd horen' vragen een actieve inzet. 
Beschrijf welke medewerkers deel zullen nemen en hoe de uitvoering gerealiseerd zal 
worden. 
 
Omschrijf met welke medewerkers en hoe jullie garant zullen staan voor de praktische 
uitvoering van het project. 
 
Welke stappen ondernemen jullie om kansengroepen te betrekken (mensen met een 
migratieachtergrond, mensen in armoede, mensen met een bijzondere zorgvraag,…). 
 
Omschrijf hoe een bijeenkomst voor het project er zou uitzien en op welke basis jullie deze 
bijeenkomsten zouden organiseren (wekelijks, tweedekelijks, maandelijks ,…) Vermeld niet 
enkel de praktische kant, maar denk ook aan het aantal deelnemers en de locatie. 

 
  



6/ COMMUNICATIE 
 
Beschrijf hoe jullie vrijwilligers zouden aantrekken en via welke kanalen jullie promotie zouden 
maken voor het project. Welke middelen zetten jullie hierbij in?  

 
Hoe bereiken en betrekken jullie vrijwilligers? 
 
Welke communicatiekanalen gebruiken jullie om het project meer draagvlak te geven? 
 
Welke communicatiemiddelen zetten jullie in om het project te verspreiden? 
 
Omschrijf jullie bereidheid om gedurende het project een draaiboek bij te houden waarin 
jullie verslag nemen van jullie bijeenkomsten, mogelijke valkuilen en tips. 
 
Zijn jullie bereid om een facebookpagina op te starten waarop jullie op regelmatige basis 
jullie proces delen?  JA – NEE 
 
Zijn jullie bereid om foto’s te nemen van jullie bijeenkomsten en deze foto’s op sociale media 
te delen?  JA – NEE  
 
 
 
7/ BIJLAGE 
 
Voeg jullie bijlage met daarop de handtekeningen van de 3 betrokken partners toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


