
Handige weetjes 
 

In dit document vind je enkele handige websites, weetjes, instanties die je kan aanschrijven voor 
informatie of ondersteuning.  
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers vormen de spil van je project en vervullen uiteenlopende taken van personen met 
dementie begeleiden tot taart aansnijden en koffie inschenken. Juist omdat je met een 
zangproject zoveel verschillende profielen vrijwilligers kunt gebruiken, is het handig dat hiervoor 
een website bestaat. Op www.vrijwilligerswerk.be vind je een handig overzicht van mensen die 
willen vrijwilligen in verschillende instanties. Je kan als organisatie ook zelf een oproep plaatsen om 
vrijwilligers aan te spreken.  
 
Spreek ook eens je gemeente aan! Veel steden en gemeenten werken met een 
vrijwilligerscoördinator. Mogelijks kunnen jij jou helpen.  
 
Om een vrijwilliger te verzekeren, heb je een aparte verzekering nodig. Zo ben je gerust mocht er 
iets gebeuren. Zo’n verzekering is in de meeste gevallen gratis! Alle informatie rond verzekeringen 
afsluiten, vind je op www.vlaanderenvrijwilligt.be 
 
 
Zorgcirkels 
 
Met de zorgcirkels willen we een kader aanbieden waarbinnen de zangprojecten in de schijnwerpers 
kunnen worden gezet. Als vertrekpunt kozen we voor een aantal zorgcirkels rond de persoon met 
dementie die dan verder uitgewerkt worden met bruikbare links. Dit document wil een antwoord 
bieden op de vraag: ‘Hoe bereiken we de thuiswonende mensen met dementie en hoe kunnen we 
ons project bekend maken?’ 
 

- We vermelden hier niet alle adressen in Vlaanderen van plaatselijke (thuiszorg)diensten of 
verenigingen, maar wel links waarop je kunt doorklikken.  

- Via https://www.desocialekaart.be kun je de meeste voorzieningen vinden binnen jouw 
stad/gemeente/regio die je invult in het vak ‘Waar?’ In het vak ‘Wat zoek je’ kun je 
bijvoorbeeld het woord ‘dementie’ invullen. Maar ook andere trefwoorden 
(vrijwilliger/kinesisten/senioren…) Diensten die over heel Vlaanderen werkzaam zijn, krijg je 
bij iedere gemeente te zien.  



- Op https://www.desocialekaart.be kun je jouw project ook zichtbaar en opzoekbaar maken. 
Als werkingsgebied kies je dan jouw gemeente /regio. Maak jouw fiche in het hoofdstuk 
‘ouderen’ onder ‘dementie’. 
 
 
 
 

 
 

 
Groene cirkel 
 
In deze cirkel staan de mensen die dagelijks met de persoon met dementie leven en een 
verantwoordelijkheid dragen. In deze cirkel zitten de mantelzorgers. Dat kan een partner/familielid 
zijn, maar ook een buur of een buitenstaander die door de persoon is aangeduid als 
vertrouwenspersoon.  
 
Oranje cirkel 
 
In deze cirkel plaatsen we de personen die vaak in contact komen met de persoon, maar geen vaste 
pijler vormen omdat hun functie werkgerelateerd is. De nodige zorg wordt niet noodzakelijk 
jarenlang door dezelfde persoon verleend. We kunnen hen benoemen als eerstelijnzorgers. 
 
Op vergaderingen (eerstelijnszone, huisartsenkring, praatcafé dementie…) kan een plaatselijk 
project worden voorgesteld of kun je het bestaan van dergelijke projecten kenbaar maken om 



interesse te wekken. Je kunt er peilen naar enthousiasme en belangstelling.  Folders kunnen worden 
meegegeven aan deelnemers van de vergadering, zij kunnen ze verder verspreiden. 
 
Op de site: www.eerstelijnszone.be kan je zelf doorklikken naar de eerstelijnszone van jouw regio. 
Via de eerstelijnszone bereik je heel veel (maar niet alle) eerstelijnszorgers uit een bepaalde regio. 
Daarnaast zijn er de beroepsverenigingen van die eerstelijnszorgers, zoals de huisartsenvereniging 
en de gezinshulp. Ook hen kan je aanschrijven. Iedereen is lid van een mutualiteit. Het is zeker een 
goed idee om via https://www.desocialekaart.be door te klikken naar de plaatselijke kantoren en 
daar folders te leggen, een affiche te hangen of het project via een gesprek bekend te maken. Vraag 
eens na in het sociaal huis of op de kantoren van de mutualiteit of er dagopvanghuizen zijn in je 
gemeente/stad. Hier worden thuiswonende mensen met zorgnood opgevangen tijdens één of 
meerdere dagen per week.  
 
Informeer bij het sociaal huis van je gemeente of er een referentiepersoon dementie in dienst is. 
Woonzorgcentrum in de buurt? Vaak werkt daar een referentiepersoon dementie. Misschien wil 
zij/hij je plaatselijke back-up zijn en tips geven of vragen beantwoorden ivm omgaan met mensen 
met dementie. Wanneer de referentiepersoon jouw zangproject uitgelegd krijgt, wil hij of zij 
misschien wel mee de organisatie ondersteunen. 
 
Blauwe cirkel 
 
In deze cirkel zitten eerstelijnszorgers, diensten en verenigingen die minder (vaak) rechtstreeks 
contact hebben met de thuiswonende persoon met dementie, maar niettemin belangrijk kunnen 
zijn om hen te bereiken. Apothekers, kinesisten, kappers en de pedicure zijn vaak de geschikte 
personen om met personen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers  te praten over deze 
projecten. Zij kunnen ook een foldertje meegeven. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal huis van je 
gemeente. Hier worden vaak seniorennamiddagen georganiseerd.  Ook in buurthuizen gaan vaak 
seniorenactiviteiten door.  Of misschien is een buurthuis de ideale ruimte om een zangactiviteit te 
organiseren. Vergeet ook de lokale handelaars niet te contacteren. Vraag of je je flyers kan 
achterlaten en wie weet wil de plaatselijke bakker jouw project wel steunen door elke keer een 
taartje te sponsoren.  
 
In seniorenverenigingen vind je potentiële vrijwilligers, mantelzorgers en deelnemers. Je vindt veel 
informatie op www.fedos.be , op www.vlaamseactievesenioren.be , op www.okra.be en op www.s-
plusvzw.be  

 
Ook de plaatselijke muziekacademie kan je project ondersteunen. Misschien wil er wel een 
leerkracht muzikaal komen begeleiden? Of kan je materiaal uitlenen. Bibliotheken vormen een 
belangrijk en laagdrempelige instantie om op de hoogte te brengen van je project. Je kan hier vaak 
een affiche ophangen of je project voorstellen tijdens een leesgroepbijeenkomst. 



 
Op heel wat plaatsen in Vlaanderen vinden regelmatig praatcafés plaats. Via de expertisecentra 
dementie kan je vernemen of er een praatcafé dementie bestaat in uw regio. Zie ook de kalender 
op www.dementie.be en onder het item 'praatcafés'. 
 
Rode cirkel 
 
In de rode cirkel belanden we bij de gespecialiseerde zorg, mensen die slechts sporadisch contact 
hebben met de persoon met dementie. Wanneer er een geheugenafdeling of een geriatrische 
afdeling is in het ziekenhuis kun je langsgaan en vragen of je folders mag leggen. De sociale dienst 
van ziekenhuizen is meestal vlot bereikbaar en aan hen kun je het project uitleggen en hen 
eventueel folders geven om uit te delen aan patiënten. 
 
Buitencirkel 
 
Buiten de cirkels vinden we sectoren die geen rechtstreeks contact hebben met de persoon met 
dementie, maar die belangrijk zijn om onze zangprojecten bekend te maken aan het grote publiek, 
zoals de pers. Bij de communicatiedienst van je stad/gemeente of via hun website zijn perslijsten 
beschikbaar. Op die manier kun je bij de opstart van je project of bij een speciale gelegenheid 
(Ouderenweek, Week van de dementie…) de (plaatselijke) journalisten contacteren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


