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Corona heeft in 2020 ons leven van vandaag op morgen grondig gewijzigd. Het zijn 

moeilijke en uitzonderlijke tijden voor ons allemaal.  

Zeker voor onze plussers met pit is het leven in een ‘1,5 meter maatschappij’ een uitdaging. 

Voor hen hebben de overheidsmaatregelen nog meer impact, omwille van een grotere 

kwetsbaarheid voor het virus.  

Het betrof hier voor iedereen een werkelijke overmachtssituatie.  

 

We zijn ondertussen al een jaar verder en de cijfers dreigen met de nieuwe varianten 

opnieuw de verkeerde kant uit te gaan. We voelen de terechte voorzichtigheid bij onze 

doelgroep, ook al missen ze elkaar erg. Onze medewerkers verlieten aan het begin van de 

coronacrisis hun vertrouwde werkplek. Thuiswerken werd en is nog steeds de norm.  

 

Heel knap hoe flexibel ook onze teams met vrijwilligers zijn en hoe zij in ongewone 

omstandigheden ondersteuning bieden waar ze kunnen. De verbindende kracht is enorm.  

 

We zijn ondanks alle drempels zeer actief gebleven, uiteraard gedeeltelijk binnen andere 

minder persoonlijke formats dan wenselijk en gewoonlijk. 

We voelden de belemmeringen en behoeften, maar er ontstond ook een innoverende 

veerkracht. Samen met onze ziekenfondsen vonden we antwoorden op de fysieke 

contactbeperkingen en zetten in versneld tempo in op nieuwe online tools en uitbreiding van 

onze niet-digitale communicatie. Hoe deden we dit precies? We schakelden over naar het 

uitgebreid informeren van onze doelgroep en gaven hen welzijns- en 

gezondheidsinformatie, duiding over de beschermings- en controlemaatregelen, 

coronaproof alternatieven en hen beslissingen voor de sector ter bestrijding van het virus.  

Het is onze taak om onze doelgroep op maat met correcte info te sensibiliseren. We starten 

ook een nieuw (online) aanbod, ondersteunden en werkten mee aan verschillende 

solidariteitsinitiatieven. Bewoners van woonzorgcentra verrasten we met veilige warme 

acties, via onze samenaankoop van tablets verbonden we leden met hun familie. We 

leerden onze bestuurders en vrijwilligers beeldbellen, zodat ons bestuursorgaan en 

algemene vergadering, de beleidswerkgroepen en participatieraden in overleg bleven. 

Mediawijsheid bevorderen is ook een opdracht voor het sociaal-cultureel werk. 
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De coronacrisis gezond doorstaan blijft een grote uitdaging. En hopelijk kan het binnen 

afzienbare tijd opnieuw met fysieke acties, activiteiten en evenementen. 

Dank aan al wie participeerde en zal participeren aan onze activiteiten, dank aan alle leden 

en sympathisanten. Merci daarvoor.  

Bedankt ook aan alle medewerkers voor al jullie werk en ongelofelijke inspanningen. We 

hebben ondanks het anders samen-leven en samen-werken als S-Plus niet stilgezeten,  

zoals dit activiteitenverslag aantoont.  

 

Het S-Plus Team
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Onderstaande cijfers zijn een stand van zaken op 31/12/2020. 

Er is een daling in het aantal lokale groepen. Regio Antwerpen fusioneerde de 

voelschortgroepen onder de themagroep Wol en Koffie. Sommige verstillende groepen 

hebben corona aangegrepen om hun werking vervroegd definitief stop te zetten. In het 

begeleidingsplan van de groepen, op basis van de levensfasen, hebben we de verstillende 

groepen ook de kans gegeven om op een mooie manier te stoppen. Vanaf 2021 en zodra de 

veiligheidsmaatregelen het toelaten, bekijken de educatieve medewerkers de 

doorstartmogelijkheden voor deze stoppende groepen. Ook ingevolge COVID-19 zien we 

voor de eerste keer een daling in het aantal Plussers. We zien uiteraard dezelfde tendens 

voor de activiteiten en het bereik van de activiteiten. 

Lokale groepen 

 Antwerpen Vlaams 
Brabant en 
Brussel 

Limburg Oost-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

2019 109 61 33 120 172 494 

2020 100 60 31 119 169 479 

 

Bestuursvrijwilligers van de lokale groepen 

 Antwerpen Vlaams 
Brabant en 
Brussel 

Limburg Oost-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

2019 421 306 186 480 697 2.090 

2020 402 313 174 407 668 1.964 

 

Taakvrijwilligers   

 Antwerpen Vlaams 
Brabant en 
Brussel 

Limburg Oost-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

2019 231 54 124 82 294 785 

2020 231 86 156 108 342 923 
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Mandaat- en Beleidsvrijwilligers 

Lokaal Regionaal Landelijk Europees Totaal 

444 46 43 2 535 

 

S-Plussers 

 Antwerpen Vlaams 
Brabant en 
Brussel 

Limburg Oost-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

2019 10.340 9.709 5.042 6.425 15.168 46.684 

2020 9.377 8.944 4.401 5.768 14.541 43.031 

 
Groepsactiviteiten 

 Leerfunctie Gemeenschapsfunctie Maatschappelijke 
activering 

Cultuurfunctie 

2018 2.746 7.512 274 1.239 

2019 2.824 8.365 341 1.513 

2020 757 1.985 20 398 

 

Bereik groepsactiviteiten 

 

 

Bovenlokale activiteiten 

 

 Leerfunctie Gemeenschapsfunctie Maatschappelijke 
activering 

Cultuurfunctie 

2018 148 52 44 256 

2019 168 111 19 213 

2020 67 55 36 48 
 

 

 

 

 

 

 

 Leerfunctie Gemeenschapsfunctie Maatschappelijke 
activering 

Cultuurfunctie 

2018 57.153 196.165 8.013 40.060 

2019 65.206 204.201 8.639 49.353 

2020 19.450 63.554 6.726 17.412 
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Bereik bovenlokale activiteiten 

 

 Leerfunctie Gemeenschapsfunctie Maatschappelijke 
activering 

Cultuurfunctie 

2018 7.841 8.605 2.214 20383 

2019 7.132 11.175 709 16.308 

2020 5.019 92.807 942 7.106 
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Werking en begeleiding in de lokale groepen 

Om de werking in de lokale groepen te optimaliseren zijn we sinds 2019 begonnen aan een 

intensieve werking met begeleiding voor de educatieve medewerkers, en een op de 

levensfasen gebaseerde begeleiding voor de groepen.  

In een eerste samenkomst met alle educatieve medewerkers op 13 februari wordt er een 

intervisie opgestart met Frie De Greef van UCLL. De groepsregistratie wordt aangepast, en 

er wordt gekeken naar een ondersteuningspakket per levensfase. Een tweede intervisie die 

voorzien was in maart, werd omwille van de lockdown geannuleerd. Tijdens de maandelijkse 

digitale coördinatievergaderingen wordt het thema wel steeds op de agenda geplaatst. Pas 

eind december wordt het traject met Frie De Greef via digitale weg weer opgestart. Dit loopt 

verder in 2021. 

Corona en opschorting van activiteiten 
 

Ondertussen wordt begin maart steeds duidelijker dat het SARS-CoV-2 virus ook in België 

aan een opmars bezig is. Op 10 maart is er een eerste sterfgeval ten gevolge van Covid-19. 

Nadien raakt alles in een stroomversnelling. Omdat het virus vooral de kwetsbare, vaak 

oudere, bevolking treft, beslissen de seniorenverenigingen gemeenschappelijk om vanaf 11 

maart alle activiteiten af te raden. Op 13 maart middernacht moet de horeca sluiten, en de 

Nationale Veiligheidsraad kondigt op 18 maart een volledige lockdown af. Er mogen geen 

activiteiten meer doorgaan in de lokale groepen. Dit blijft zo tot 8 juni, waar er een 

gedeeltelijke versoepeling is, en activiteiten onder strikte voorwaarden en maatregelen weer 

mogen opstarten. Tegen het einde van augustus wordt echter duidelijk dat er steeds 

strengere maatregelen komen, en op 28 oktober gaat de culturele sector zelfs weer 

helemaal op slot.  

Tijdens deze coronacrisis werd de rol van S-Plus en de groepen noodgedwongen anders 

ingevuld of zelfs tijdelijk stopgezet. Na de versoepelingsfases kon de werking weer 

opstarten vanaf juni. Er werd in overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams 

Mantelzorgplatform een charter voor ouderen gemaakt, aangevuld met het basisprotocol 

cultuur door de Vlaamse Overheid en de coronagids voor de socioculturele sector door De 

Federatie en Socius. Deze zijn nodig om het hervatten van de sociale activiteiten zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. Naar de groepen van S-Plus werd dit hertaald op maat in een ’S-

Plus Opstartnota’. Hierin leggen we de nieuwe basisregels voor het organiseren van 

 

 

 

 



Werkgroepen en projecten

 

pg. 7 

 

coronaproof culturele activiteiten uit, hoe een risicoanalyse van de activiteit moet gebeuren, 

waarom de persoonlijke risicoanalyse belangrijk is en dat er eveneens rekening moet 

gehouden worden met de gemeentelijke richtlijnen, die overal verschillend kunnen zijn. 

Niet evidente werking en begeleiding  

Al sinds het stilleggen van de fysieke activiteiten zijn we aan de slag om de werking binnen 

S-Plus draaiende te houden en het contact met de vrijwilligers en de leden niet te verliezen. 

De educatieve medewerkers blijven in deze periode in nauw contact met de vrijwilligers, die 

ook steeds op de hoogte worden gehouden van de geldende maatregelen en vooruitzichten. 

Heel wat lokale groepen moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Gesteund door de educatieve 

medewerkers hebben de groepen dat elk op hun eigen manier en naar eigen kunnen 

gedaan.  

Vanaf maart wordt er binnen de lokale groepen een belronde opgezet. De educatieve 

medewerkers bellen op regelmatige tijdstippen de vrijwilligers op, die op hun beurt een 

belronde organiseren binnen de eigen groep en hun leden. Het zijn vaak deugddoende 

gesprekken die regelmatig herhaald worden. Er komen tijdens deze telefoongesprekken ook 

heel wat noden boven. Door deze kleine bezorgdheden worden er binnen verschillende 

groepen nieuwe activiteiten opgestart. Een greep uit deze nieuwe activiteiten zijn het 

opzetten van een boodschappenronde, raambezoeken, mondmaskers naaien voor de 

nationale naaiactie, individuele bubbelwandelingen, knutselwerkjes en voelschorten maken 

voor de WZC. Medewerkers en vrijwilligers gaan op pad voor stoep- en drempelgesprekken. 

Uiteraard telkens met de voorgeschreven veiligheidsregels.  

Enkele lokale groepen kiezen ook voor de digitale weg, en organiseren online 

vergaderingen. Niet iedereen heeft echter een computer of kan vlot overweg met websites, 

apps, Zoom, Teams en WhatsApp. Het wordt al snel duidelijk dat we binnen S-Plus nood 

hebben aan een digitale versnelling. Een werkgroep digitalisering wordt opgericht. We 

startten een samenaankoop van tablets. Verder wordt er een laagdrempelige handleiding 

voor de tablets gemaakt, voor de groepen over het gebruik van digitale app’s (Facebook, 

Messenger, WhatsApp, …) , digitaal vergaderen (Teams, Zoom, …), webinars uitgewerkt en 

opgenomen, digi vrijwilligers gezocht… 

De nood aan analoge, niet-digitale communicatie blijft echter het grootst bij onze doelgroep. 

We gaan daarom ook aan de slag met ons ledentijdschrift, affiches, postkaarten, brieven en 
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S.O.S.-kaartjes en de actie ’S-Plus vergeet-je-niet(je)’. met onze contactgegevens. Doel is 

vooral verbinding te blijven houden met onze vrijwilligers en leden. Hen een hart onder de 

riem te steken en hulp  en dienstverlening aanbieden waar nodig. 

De heropstart na de lockdown verloopt moeizaam. Niet alleen zijn er heel veel regels voor 

het coronaproof organiseren van activiteiten. Ook de tijd blijkt enorm kort om weer volop 

activiteiten te plannen. Tegen het eind van augustus, het moment waarop de meeste 

groepen weer starten met activiteiten, gaan de cijfers weer de verkeerde richting uit. De 

maatregelen worden steeds weer strenger, en sinds 28 oktober middernacht zijn alle 

culturele activiteiten in groep of in georganiseerd verband verboden. 

Subsidies en lidgelden van onze groepen in tijden van corona 

Door het coronavirus zijn veel activiteiten die gepland werden niet kunnen doorgaan. We 

wilden de impact van de coronamaatregelen op de werking van de lokale groepen zo veel 

mogelijk beperken. Daarom werd beslist om groepssubsidies op basis van de ingediende 

planning voor 2020  te baseren of dezelfde subsidiëring als in 2019 aan te houden (met 

uitbetaling in 2021). Daarnaast hebben lokale besturen ook noodfondsen ontvangen waar 

onze lokale groepen beroep op konden doen. Elke gemeente ontving middelen om hun 

verenigingen en cultuur te ondersteunen. We informeerden onze groepen hierover via de 

participatieraden.  

Ook het S-Plus secretariaat diende een dossier in voor het Noodfonds op Vlaams niveau om 

het verlies van geannuleerde activiteiten op te vangen. We kregen hiervoor de goedkeuring 

en deze subsidies werden doorgestort naar de regionale werkingen 

Gezondheidswerking 

Geestelijke Gezondheid 

Gevraagd en gezocht: levenswijsheden rond geestelijke 
gezondheid 
 
In 2020 is gestart met webinars over het ‘Alledaags vergeten’. Ze werden opgenomen in de 

jaarprogramma’s van de regio’s. In deze workshops met Christel Geerts worden er tips en 

technieken voor een beter geheugen meegegeven. Na deze workshops wordt het groter 

project ‘Gevraagd en gezocht: levenswijsheden rond geestelijke gezondheid’ opgestart. 
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In 2020 hebben we hiervoor de basis gelegd. Er werd een bevraging uitgewerkt i.s.m. 

Christel Geerts. Deze bevraging polst bij de leden van S-Plus naar welke thema’s zij 

belangrijk vinden i.k.v. geestelijke gezondheid. Hierop zal verder gewerkt worden in 2021.  

Er zullen minstens 5 interactieve (digitale) sessies plaatsvinden. In deze sessies komen de 

tips en tricks van de plussers zelf aan bod. Het zijn tips van ouderen, voor ouderen. De 

focus zal voornamelijk liggen op preventie. Uiteraard worden de sessies begeleid door 

experten (VUB) rond de gekozen thema’s. Ook worden er ambassadeurs onder de leden 

aangetrokken om elk van deze thema’s een ‘gezicht’ te geven.  

De thema’s die aan bod kunnen komen zijn geestelijke gezondheidsthema’s zoals: 

eenzaamheid, durf hulp vragen, blijf in beweging, realistische beeldvorming of 

stereotypering, rouw en verlies, angst om te vallen, piekeren, omgaan met Coronacrisis (en 

de angst of stress die hiermee gepaard gaat), afhankelijkheid, het leven met een 

(chronische) aandoening, zingeving, zelfzorg (naast mantelzorg) en cognitief actief blijven.  

De resultaten van het project zullen in een publicatie gebundeld worden. Hierin zitten de 

levenswijsheden van de plussers zelf, waarbij de experten als back up kort wat situering 

geven. 

De beste tips en levenswijsheden, die vanuit de leden zelf komen, zullen we op een maand 

(verjaardags)kalender laten drukken en via de groepen verspreiden(2022). De GVO-

campagne wordt hiermee gepromoot.. 

   

Webinars/workshops rond welbevinden met Hilde Van Liefferinge  
 

Dat 2020 voor velen een stresserend en bijzonder jaar is geweest is wellicht een 

understatement. Daarom willen we bij S-Plus ook enkele positieve activiteiten stimuleren om 

het algemeen welbevinden weer op te krikken. We hebben in 2020 plannen gemaakt en 

inhoud gegeven om in 2021 webinars, en fysieke workshops (indien mogelijk) rond 

welbevinden te organiseren, met onder andere lachsessies en een workshop intuïtief 

schrijven. De link naar de GVO campagne wordt ook hier steeds meegenomen.  

Lachsessies: Langdurig lachen produceert endorfines (gelukshormoon) en verlaagt het 

cortisolniveau (stresshormoon) in ons bloed. Het geeft fysieke ontspanning, mentale 

helderheid en emotionele vrijheid. 

Intuïtief schrijven: Deze vorm van schrijven doorbreekt je mentale barrières. De ‘ja maren’ 

die je misschien goed kent uit je dagelijkse leven en die je weghouden van wat je eigenlijk 
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net wilt. Schrijven gaat hier niet om juist of mooi. Schrijven gaat hier om ruimte, vrijheid en 

plezier. Als middel in persoonlijke groei en een open dialoog met jezelf. 

 

S-Plus ‘Bijna-op-pensioenboek’ 
 

We zijn gestart met ons ‘Bijna-op-pensioenboek’ Dit boek richt zich tot de jonge actieve 

plussers die (bijna) op pensioen gaan. Met dit boek willen we de nadruk leggen op zelfzorg, 

niet in een zwart gat vallen, in combinatie met de boodschap ‘neem je voorbereiding op 

pensioen ernstig’. 

We ontwikkelen een ‘Bijna-op-pensioenboek’ waarin we enkele nuttige zaken combineren. 

Het opzet is een boek ‘Wat na pensioen?’ waarin de basis bestaat uit informatie over vrije 

tijd, relaties en (geestelijke)gezondheid. Dit wordt aangevuld met (uitdrukbare) kaarten 

waarin er wekelijkse ‘to do’ opdrachten staan om de mensen te prikkelen in nieuwe dingen 

ondernemen. Ook een pensioenbucketlist zal hierin verwerkt zijn. Het interactief bezig zijn 

met dit boek is ontspannend, maar geen verplichting. De hoofdmoot van het boek is de 

aandacht voor preventie, planning, quality time, mentaal welzijn en zelfzorg. 

Er zal een toeleiding zijn naar contactpunten indien mensen nog met vragen zitten, zowel 

over het pensioen zelf als over geestelijke gezondheid of vrije tijd.  

Er wordt promotie gemaakt voor onze pensioenwerking, onze activiteiten voor jonge 

plussers, onze vrijwilligerswerking, en er is een link met het aanbod/dienstverlening in huis 

en de bredere campagne GVO. 

 
 

S-Plus Mag: themanummer GGZ 
 

In november 2020 is het januarinummer 2021 van S-Plus Mag klaar. Het is een 

themanummer, volledig in het teken van geestelijke gezondheid.  

De campagne ‘Ik blijf mezelf’ wordt hierin optimaal gepromoot.  

De subthema’s die aan bod komen zijn ook de thema’s die op de website van de 

ziekenfondsen www.ikblijfmezelf.be worden aangeboden in de doe-het-zelf modules: 

  
- zelfbeeld bij 4 plussers (body positivity en stereotypering),  
- (corona)stress en piekeren bij jongeren en ouderen,  
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- slaapproblemen bij plussers  
- en mantelzorg.  

 

Warmste Week en S-Plus voelschorten 
 
We schreven ons in voor de oproep van de Warmste Week. 44 S-Plus vrijwilligers maakten 

tot nu 204 voelschorten voor personen met dementie. We actualiseerden de handleiding  

om een voelschort te maken. De actie verscheen in de NB en op Facebook en er werd een 

werd er een blog voor het intranet gemaakt.  

Al 100 voelschorten gemaakt door oproep van Warmste Week | S-Plus vzw (s-plusvzw.be) 

Voelschorten voor de Warmste Week | S-Plus vzw (s-plusvzw.be) 

Gezondheidsgeletterdheid 
 
S-Plus, VIVA-SVV, Coponcho en FOS starten een traject dat de gezondheidsvaardigheden 

van hun doelgroepen moet verbeteren. Dit is eveneens een thema van FOS, maar wij gaan 

een stap verder dan FOS. Daar waar zij het probleem aankaarten via een campagne, gaan 

wij tools aanreiken om ook het probleem effectief aan te pakken en zullen wij ook werken om 

het begrip tussen patiënt en zorgverstrekker te vergroten.  

Overzicht Tools:  

- Flyer ‘Begrijp je dokter’ met QR code voor professionals om tools op website aan te 

vragen + kaartje met 3 basisvragen aan je arts 

- Animatiefilmpje ‘Begrijp je dokter’; Hoe bereid je een doktersbezoek voor?’  

- Website www.begrijpjedokter.be met overzicht tools, methodieken, 
wetenschappelijke artikels, intervieuws, getuigenissen, beleidsnota … 
 

S-Plus Klikt 

De coronacrisis heeft vaak ongelijkheden nog scherper in beeld gebracht. Dat is ook zo voor 

de digitale kloof. Niet alleen de gezondheidskloof verdient onze voortdurende aandacht, ook 

de digitale kloof moet gedicht worden. Senioren zien ook zelf de noodzaak om ‘mee’ te zijn. 

Zeker nu ze meer moeten thuiszitten en minder fysieke contacten kunnen onderhouden, 

zien senioren het belang van de digitale participatie in de samenleving. Digitale vaardigheid 

zien we als een extra wapen in de strijd tegen eenzaamheid. Door een peer-to-peer 

vrijwilligersnetwerk op te starten werken we laagdrempelig en op maat van de senioren zelf.  

In de samenaankoop voor tablets die loopt sinds voorjaar 2020, konden we reeds 280 

tablets verdelen naar plussers die digitaal willen bijblijven. Er werd hierbij een eenvoudige 
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handleiding geschreven, waarbij er stap voor stap uitgelegd wordt hoe de tablet dient 

gebruikt te worden. We hebben gekozen voor de methodiek peer-to-peer en hebben 

vacatures voor DIGI-vrijwillligers verspreid. We hebben nu een 20-tal vrijwilligers waar we 

mee aan de slag kunnen. 

We starten in 2021 met basis- en geavanceerde opleidingen binnen de Swipe-Cafés. 
 
Project S-Plus KLIKT: wat is dat allemaal? 
 

1. Cursussen basis en gevorderd pc, tablet, smartphone, internet…, i.s.m. CVO en   
Basiseducatie 
2. Groepsaankoop tablets met eigen handleiding voor onze senioren 
3. Digihulp aan huis  
4. Swipe-cafés 
5. Basishandleiding Digitalisering (Apps, smartphone, tablet, laptop…) 
6. Nationale werkgroep Digitalisering 
7. Groepsaankopen uitbouwen ism “samen sterker” (laptops) 
8. Animatiefilmpje/vorming lokale groepen 
9. Webinars aanbieden en zelf maken 

 

Webinars 

S-Plus besteedt veel aandacht aan vorming en informatie.  

In mei zijn we van start gegaan met de organisatie van webinars.  

 

Overzicht van de webinars 

S-Plus Basale simulatie voor personen met dementie 

S-Plus Zorg en psychologie 

Luc Van de Ven 

S-Plus Slecht geslapen 

Partneraanbod  

Socmut Het leven zoals het is, op pensioen 

Luc Van de Ven 

Socmut Grijsgedraaid, oud maar niet out 

Ann Peutemans 

Socmut Communicatie met personen met dementie 
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Coponcho Begrijp je dokter 

Samenwerkingen  

LOGO Limburg Hoe motiveer je mensen om zich te laten vaccineren 

Zij-kant/Christel Geerts Lunchgesprek meisjes van 50+ 

Christel Geerts 

 

S-Plus Corona enquête 

Corona zorgde er voor dat S-Plus meer digitaal moest gaan communiceren met zijn leden. 

Op zich geen probleem. Alleen stelden we de vraag komt de informatie ook wel terecht? In 

kader van kwaliteitscontrole een uitgelezen kans om eens te checken aan de hand van 

coronabevraging bij de leden. De bevraging werd samen met ons ledenblad S-Plus Mag 

opgestuurd. Resultaten die we kunnen aannemen: 

• Thema’s meest bezocht op de S-Plus site 

-     Pensioenen 

-     Corona maatregelen 

-     Gezondheid 

-     Toekomst S-Plus 

 

• Onze digitale respondenten bezoeken 1 keer per week onze site 

 

• Meest gekende S-Plus acties van 2020 bij onze leden zijn:  

- S-Plus Vergeet je niet(je) actie 

- SOS-kaartje/affiche 

- S-Plus Belcirkels 

- 1 mei boodschap: Samen S-Plus, Samen Vooruit 

 

• Een groot deel van de respondenten geeft aan over geen pc, laptop of tablet te 

beschikken 

 

• Informatie opzoeken en lezen via digitale weg, blijft voor veel respondenten een te 

hoge drempel 

 

Beweegfilmpjes en stoelyoga 
 

In totaal maakten we 13 filmpjes die leden makkelijk in de huiskamer, terras of tuin konden 

doen.. Thema’s waren Bewegen op een stoel, beginnersoefeningen, evenwichtsoefeningen, 

ontspan en relax en stoelyoga. 
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https://www.s-plusvzw.be/bewegen-met-maggy-van-s-plus 
 

 
 

Nationale naaiactie mondmaskers 
 
S-Plus bestelde samen met haar zusterorganisaties mondmaskers om te verdelen onder de 

leden. We participeerden ook actief aan de Nationale naaiactie mondmaskers die startte op 

27/04.  

De verschillende kantoren van S-Plus stonden geregistreerd als inzamelpunt voor de actie:  

https://www.s-plusvzw.be/node/618 

https://www.impactdays.co/nl/nationalenaaiactie-actionnationaldecouture/
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Bijzondere tijden waar rechten van ouderen meermaals 
onder druk stonden. 

Draagvlak en verbreding creëren 

De belangen en rechten van ouderen staan al langer onder druk, en de corona pandemie 

heeft dat alleen maar vergroot. In 2020 heeft S-Plus verder werk gemaakt van het vergroten 

van het draagvlak. Meer input van onze leden kan onze positie van belangenbehartiger 

alleen ten goede komen. De landelijke beleidswerkgroep wordt voortaan ondersteunt door 

regionale beleidswerkgroepen. Die eerste uitbreiding is gerealiseerd in de provincies Oost- 

en West-Vlaanderen. De verdere uitrol hiervan is gepland in 2021. 

Profiel en rekruteren 

In lijn met ons nieuw vrijwilligersbeleid in het beleidsplan en ons streven naar kwaliteit werd 

nagedacht over een gepast profiel van beleidsvrijwilliger. We begrijpen dat niet elke plusser 

staat te springen om actief te participeren aan beleidswerkgroep, laat staan over de juiste 

skills beschikt. 

Onze beleidsvrijwilligers 

• onderschrijven de missie en visie en dragen die actief uit 

• kunnen analyseren en synthetiseren 

• tonen luisterbereidheid 

• zijn consensus minded 

• kunnen omgaan met verschillende meningen 

• brengen standpunten begrijpbaar over 

• kunnen draagvlak creëren en verbreding zoeken  

Aan de hand van deze kenmerken werd doeltreffend gerekruteerd onder onze plussers. 

Aantal beleidsvrijwilligers in de werkgroepen 

Landelijke beleidswerkgroep 14 

Beleidswerkgroep OVL 13 

Beleidswerkgroep WVL 33 

Beleidswerkgroep Vlaams Brabant Kick off 14/4/21 

Beleidswerkgroep Antwerpen Startend 
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Beleidswerkgroep als denktank, beleidsvoorbereiding en advisering.  

De beleidswerkgroep realiseert mee het S-Plus beleidsplan door standpunten te bepalen in 

kader van onze missie en visie, deze standpunten te verdedigen en uit te dragen. De 

beleidswerkgroep onderschrijft onze missie en visie en kent onze doelstellingen. 

De beleidsvrijwilligers bepalen mee de standpunten en bespreken verschillende topics in 

kader van het jaarthema Ageisme. Daarnaast ondersteunen ze de 9 S-Plus 

mandaatvrijwilligers in de commissies van de Vlaamse Ouderenraad. 

Met uitzondering van één landelijke beleidswerkgroep was fysiek vergaderen onmogelijk. 

Maar met de nodige flexibiliteit en leergierigheid kregen onze beleidsvrijwilligers snel het 

digitaal vergaderen onder de knie. 

Verschillende topics onder de loep in de beleidswerkgroepen 

Beleidsvoorbereiding 

en advisering in 

structuren en via 

samenwerking 

 

06/03 Input conceptnota mobiele mantelzorgwoningen ikv hoorzitting op 

31 maart 2020 

14/04 Input adviesvraag Banken en digitalissering 

29/04 Input adviesvraag over BVR flexibiliteit verzorgend personeel 

30/05 Input ism studiedienst NVSM op vragen Vlaamse Raad over PVF 

30/06 S-Plus draft standpunt Ageisme 

13/07 Overleg met Coponcho over info patiënten en bewonersrechten 

04/09 Input ism studiedienst NVSM VLORA PVF in de ouderenzorg  

09/09 Input VLORA ontwerpadvies Garanties voor ouderen in corona 

30/09 Input ontwerpadvies naar een sterker kader voor lokale en 

regionale beleidsparticipatie 
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15/10 Input VLORA bevraging Afvalbeleid en ouderen 

16/10 Input advies digitalisering en ouderen 

12/20-04/21 AIM Long- term care working group  

De organisator van de AIM werkgroep Long-term care 

was zeer geïnteresseerd in S-Plus, en vraagt  

verduidelijking van de activiteiten en link met de 

socialistische mutualiteiten. Samen met 

Eur.&Internationale aangelegenheden bereiden we 

teksten en deelnames voor. Voor S-Plus is het belangrijk 

dat er deelname is via SocMut. AIM wil dit najaar de 

leden ziekenfondsen bevragen over de activiteiten en 

taken rond Ageing (hoe vertalen we dit respectvol? 

“waardig ouder worden”? want ‘vergrijzing’ lijkt een te 

negatieve vertaling) en langdurige zorg. (Agendapunt: 

The role of healthcare payers in LTC – beyond mere 

payers and providers)  

Informatieverlening  

04/02 Nieuwe dienstverlening ouderen ziekenfonds – maatschappelijke 

contextanalyse 

31/08 Voorstelling Coponcho en het mantelzorgstatuut 

15/10 Toelichting onderzoeksrapport NVSM oversterfte Covid 19 bij 

leden mutualiteit 

09/11 Oplijsten van de vertegenwoordigers in de lokale ouderenadvies-

raden en de RPO’s 

09/11 Synthese nota Agentschap wonen 

10/11 Ontwerp advies rechtsbescherming eigenaars-bewoners 

assistentiewoningen 

 

Concrete acties 
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Het bleef niet alleen bij denkwerk en overleg. Integendeel, onze S-Plus  beleidsvrijwilligers 

slaagden er in om met de onderbouwde standpunten verschillende adviesnota’s (zie boven) 

van de Vlaamse Overheid mee te bepalen.  

 

01-02/20 Sociale actie: S-Plus petitie Terugbetaling psycholoog 65+ werd door 

duizenden plussers ondertekend op het NJC en in de lokale groepen. 

De regering besliste om de terugbetaling van psychologische hulp ook 

te voorzien voor 65-plussers 

06/20 S-Plus participeerde actief aan het Covid-Charter voor ouderen 

05/03 S-Plus ondersteunde de Manifestiatie VuurWerk: Stap mee voor een 

sterke Non-Profit. 

. 

Verder liet S-Plus nog van zich horen via verschillende persteksten (zie luik communicatie 

en sensibilisatie) en opniniestukken:  

• Opiniestuk Christel Geerts: Tijd voor een volwaardig ouderenbeleid (17/04) 

• Opiniestuk op het voorstel van gedragseconoom Jan-Emmanuel De Neve:  
Waarom een coronataks als belasting op leeftijd een onzinnig idee is (15/05) 

 

Overleg op alle niveaus 

 

S-Plus is actief op alle bestuurlijke niveaus. Onze beleidsvrijwllligers participeren actief in de 

lokale raden, RPO’s, de Vlaamse Ouderenraad en de FAVO. Ook op Europees vlak laat S- 

Lokale raden 444 

Vlora 9 leden in commissies 
12 in DB, RvB, Av 

FAVO 2 

ESO 2 
RPO 5 

Eerstlijnszones 4 

  

Een overzicht van het overleg 

18/11 S-Plus vrijwilliger Christiaan De Wulf wordt voorzitter bij VLORA 

commissie lokaal ouderenbeleid 
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23/06 15/09  

19/11 24/11 

3 bestuursorganen en 1 algemene vergadering met de Europese 

Senioren Organisatie werden georganiseerd en voorgezeten door 

S-Plus 

04/03 30/09 18/10 

26/05(av) 16/12 

3 bestuursorganen en 2 algemene vergaderingen met VLORA 

05/11 Participatie aan algemene vergadering Age Platform Europe 

29/09 Overleg met VLORA over de AGE platform Europe questionnaire 

on Strategy 

12/10 Overleg met  directeurs ouderenverenigingen ‘Corona en werking’ 

26/10 Overleg voorbereiding FOS campagne gezondheidsgeletterdheid 

06/12 Overleg FOS/studiedienst NVSM voorbereiding politiek luik 

campagne gezondheidsgeletterdheid 

28/04 ENNHRI Webinars discussing different issues related to economic 

and social rights in Europe 

. 

Werken aan onszelf 

Jezelf in vraag durven stellen is een belangrijke indicator in een moderne organisatie. 

Daarom zet S-Plus in op vorming van zijn medewerkers. Zodoende worden de professionele 

vaardigheden regelmatig bijgeschaafd en verscherpt om de rol als belangenbehartiger 

effectief te kunnen uitvoeren. 

Overzicht gevolgde webinars: 

23/4 Hoe ziet de wereld er uit na Corona? 

Scenario’s voor overmorgen  
Strategies&Leaders 

28/5 Hoe beïnvloed je het beleid? Strategies&Leaders 

22/6 Labo-ruimte (Socius) Socius 
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Onze media in cijfers 

 

Door corona en de lockdown wordt communicatie in 2020 een belangrijk element in de 

werking van S-Plus. Tijdens de eerste lockdown (13 maart 20) werd het, de eerste weken 

even zoeken naar een nieuwe aanpak. Maar al snel zien we in corona een opportuniteit om 

met onze digitale communicatie een grote stap vooruit te zetten. 

De communicatiemedewerkers overleggen wekelijks en gaan elk op hun domein aan de 

slag: website, inhoudelijk en technisch , Facebook, Nieuwsbrief, webinars. Omdat nog niet 

alle plussers hun weg naar het digitale tijdperk vonden, zorgen we daarnaast ook voor 

andere kwaliteitsvolle print communicatiedragers. Dit is in de eerste plaats het ledenblad, 

maar ook extra publicaties in kader van corona worden verspreid.  

Zo kunnen we dit moeilijke jaar overbruggen en toch vele plussers blijven meekrijgen in 

onze werking. En intussen geven we ondersteuning aan onze lokale initiatieven en die van 

andere organisaties. 

 

 

S-Plus Mag 

S-Plus Mag brengt een breed gamma aan thema artikels. Gezondheidspreventie, beleid, 

pensioenen, diversiteit, interessante interviews, beweging en ledenvoordelen komen aan 

bod. In de regionale katernen worden de lokale groepen en hun activiteiten in de kijker 

gezet. In 2020 werken we voor het eerst een themanummer uit. Het januarinummer van S-

Plus Mag staat volledig in teken van klimaat en onze nieuwe samenwerking met de 

Grootouders voor het klimaat. 

We starten ook met een aantal nieuwe rubrieken. In ‘Meet en Greet’ confronteren we jong 

en oud met verschillende thema’s: digitalisering, singles, klimaat en de coronaregels. De 

reeks wordt gemaakt door S-Plus, in samenwerking met Joetz voor het aanbrengen van  

jonge vrijwilligers. De artikels verschijnen ook op de website van Joetz. De rubriek ’S-Plus 

App’ focust op de populaire apps zoals Instagram, Youtube, Tinder, 2 good to go … De apps 
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worden op een laagdrempelige manier uitgelegd. Op die manier sporen we onze plussers 

aan om nieuwe apps uit te proberen en mee te zijn in het digitale verhaal. 

S-Plus sluit een ruilovereenkomst af met Plus Magazine. Er wordt een promotioneel aanbod 

van Plus Magazine meegestuurd met S-Plus Mag april. In ruil daarvoor krijgen wij een hele 

pagina in het februarinummer van Plus Magazine. Deze pagina gebruiken we als extra 

oproep om onze petitie ‘Terugbetaling van psychologische hulp voor 65-plussers’ te 

ondertekenen.   

Oplage 2020 

29 358  Januari                 

30 920  April  

27 761   Juli 

27 440  Oktober  

We gebruiken de verzending van S-Plus Mag om extra print info tot bij onze plussers te 

brengen.  

SOS kaartje/affiche 

Deze A4 affiche wordt meegestuurd met het aprilnummer van S-Plus Mag. Deze affiche 

kunnen leden voor het raam hangen, om duidelijk te maken dat ze graag willen opgebeld 

worden voor een praatje. 

Op die manier sporen we onze leden aan om contact te houden met buren, vrienden en 

familie via telefoon of door middel van videobellen. 

S-Plus Vergeet je niet(je) 

In april stuurt S-Plus een kaartje aan alle leden om hen een hart onder de riem te steken.  

We versturen 23 569 kaartjes. 

Corona bevraging 

In juli grijpen we de verzending van S-Plus Mag aan om een bevraging uit te sturen naar 

onze leden. De bevraging peilt naar de impact van de acties die we vanuit het landelijk 

secretariaat hebben genomen in kader van corona (lees pag. 12 ). 
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www.s-plusvzw.be 

In 2020 bouwen we onze nieuwe website verder uit. Onder ‘Info en advies’ komen 2 nieuwe 

topics: ‘Gezondheid’ en ’S-Plus Klikt’. ‘Gezondheid’ verzamelt alle artikels rond 

gezondheidspreventie, gezond leven en bewegen. ’S-Plus Klikt’ is de verzamelplek voor 

alles wat te maken heeft met webinars, apps, handleiding tablets …  

Onze Nieuwsblog geven we meer inhoud door bloggers aan te trekken. Vandaag hebben we 

5 vrijwilligers die een blog schrijven voor onze website. 

In 2020 blijven we over een breed gamma aan thema’s publiceren, zoals klimaat, 
gezondheid, beweging, singles, diversiteit …  
 

Bezoekersinfo  

122 768  bezoeken (+35,44 %) 

82 280  bezoekers (+ 43,17 %) 

201 371  uniek bezochte pagina’s (+ 11,88 %) 

2,11  bezochte pagina’s per bezoek 

 
Top 3 artikels op de blog in 2020: 

1. Vlaamse ouderenverenigingen nemen coronamaatregelen: 3803 bezoeken 

2. Coronavirus update S-Plusactiviteiten: 3182 bezoeken  

3. Mondmaskers: tips and tricks: 2007 bezoeken 

Top 3 artikels onder ‘Info en advies’ in 2020: 

1. Op welke dag wordt je pensioen uitbetaald? 10556 bezoeken 

2. Supplement pensioen voor mijnwerkers: 4823 bezoeken 

3. Maatregelen rond pensioenen in mei 2020: 2536 bezoeken 
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Nieuwsbrief 
 

22  nieuwsbrieven  

10 575  abonnees  

Onze digitale nieuwsbrief verschijnt normaal 2-maandelijks, maar tijdens de coronaperiode 

voelden we dat de nood aan informatie groter is. We stuurden daarom een wekelijkse 

nieuwsbrief tussen 18 maart en half juni. Vanaf de zomer tot vandaag wordt de nieuwsbrief 

maandelijks verstuurd.  

 

De nieuwsbrieven informeren onze achterban over lopende en geplande activiteiten en 

projecten. Sinds de lancering van de eerste nieuwsbrief hebben zich gaandeweg drie types 

nieuwsbrieven ontwikkeld: 

 
• een ‘generieke’ nieuwsbrief die het voornaamste nieuws van de recente werking bevat 

en elke vrijdag wordt verstuurd; 

• zogenaamde flashberichten die met verschillende bedoelingen worden uitgestuurd: 

melding van belangrijk nieuws, oproep tot deelname aan een specifieke actie (webinar, 

petitie, bevraging …); 

• nieuwsbrieven verstuurd door regionale afdelingen met een specifiek regionaal 

oogmerk en doelgroep. 

 

Facebook 

Facebook is een vluchtig medium, maar het laat ook toe op korte termijn een groot publiek 

te bereiken en nieuwe mensen aan te spreken. We publiceren gemiddeld 1 post per dag. 

Onze berichten zijn een mengeling van emotie, humor, populaire en meer diepgaande 

bijdragen, aankondiging van evenementen, delen van petities e.d. Onze activiteit op 

Facebook is ook een mooi verlengstuk voor onze website en zorgt voor extra bezoekers.. 

Onze meeste populairste berichten zijn de blogs, de aankondiging dat S-Plusmag er aan 

komt, de actualiteiten rond corona en vacinaties. 
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683  vind-ik-leuks (+ 12 %) 

744  volgers 

 

 

 

 

Contacten met de pers 

In 2020 was S-Plus regelmatig in de geschreven en audiovisuele pers 

S-Plus stuurt persberichten uit rond activiteiten of campagnes, of rond actuele thema’s die 

onze leden aanbelangen. Persberichten worden zowel landelijk als regionaal verstuurd. 

 

01/20 Lou Roman krijgt De Vedet van S-Plus 

 Vlaamse ouderenverenigingen nemen corona maatregelen 

05/20 1 mei: Samen S-Plus, Samen Vooruit 

 Ouderenvereniging S-Plus maakt tussenbalans op van de coronacrisis 

 S-Plus kritisch over de sluiting van de loketten door de NMBS 

 Reactie op beslissing Veiligheidsraad i.v.m. toestaan bezoek in 

woonzorgcentra 

ROB ROB TV. Verrassing voor rusthuisbewoners en personeel in Haacht. 

“Dit is een enorme opsteker voor ons allemaal” 

https://www.robtv.be/nieuws/verrassing-voor-rusthuisbewoners-en-

personeel-in-haacht-dit-is-een-enorme-opstekers-voor-ons-allemaal-

95451 

05/20 HLN S-Plus zet op 1 mei de woonzorgcentra in de bloemetjes 



Communicatie en sensibilisatie

 

pg. 25 

 

Youtube Hartenwensen S-Plus Limburg 

https//www.youtube.com/watch?v=nDPG5QFJC20 

05/20 Focus 

WTV 

Bond Moyson en S-Plus verrassen WZC bewoners met rozen en 

tuinconcerten. 

 

 

 

 

Resultaat van de uitgestuurde berichten  

 
5  vermeldingen in de audiovisuele pers 

10  vermeldingen in de geschreven pers 

6  online vermeldingen 

 

 

Coronacommunicatie 

Het coronavirus had een grote impact op onze communicatie in 2020.  
 

Interne communicatie van het S-Plus secretariaat naar de lokale groepen via 
de S-Plus regioverantwoordelijken 
 
11/03 Aanmaning tot voorzichtigheid en het advies om activiteiten op te 

schorten tot eind april 2020. 

18/03 Aankondiging lockdown en oproep tot organiseren van belrondes en het 

gebruik van de SOS kaartjes 

30/03 Aankondiging verlengde maatregelen tot 19 april met mogelijk verlenging 

tot eind mei 2020. 
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14/04 Verlenging van de maatregelen. 

15/05 Maatregelen van de Veiligheidsraad van 13 mei en de aangekondigde 

exitstrategie. In fase 2 sporten met 20 toegestaan (voor sporten in 

clubverband). Oproep om met de S-Plus activiteiten te wachten. 

Aankondiging sectorgids en protocol culturele sector.  

20/05 Leidraad voor coronaproof groepswerking gebaseerd op de coronagids 

van Socius en De Federatie. 

29/05 Opstartnota voor de groepen. 

19/06 Charter ‘Hoe de draad weer oppikken als oudere na corona’. 

22/06 Aangepaste opstartnota na wijzigingen in het protocol cultuur.  

25/06 Brief naar de groepen om hen succes te wensen bij de opstart en hen 

nogmaals de opstartnota (coronagids) en de protocollen door te geven.  

30/06 Update van de coronaregels na de Veiligheidsraad van 27 juni. Fase 4 

van de exitstrategie mag ingaan voor cultuur. 50 personen zijn 

toegestaan op activiteit maar nog steeds met mondmasker.  

23/09 Na Veiligheidsraad wordt fase 5 niet ingezet en de persoonlijke 

contacten verminderd. Er wordt een grote verantwoordelijkheid bij de 

burger gelegd. We manen aan tot grote voorzichtigheid.  

28/10 Horeca was al dicht sinds 19 oktober, en nu ook de culturele sector op 

slot. Activiteiten worden opgeschort tot nader orde. 

 

Externe communicatie naar onze plussers 

S-Plus Mag 

In het juli- en oktobernummer van S-Plus Mag wordt extra aandacht besteed aan de 

gevolgen van de lockdown, met artikels als: 

o Als de huid honger heeft: thema huidhonger binnen rubriek ‘gezond en wel’ 
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o Allen digitaal: meet en greet tussen oud en jong over de digitalisering van de 

maatschappij 

o Videobellen: Welke mogelijkheden zijn er? Hoe doe je dat? 

o Pensioen en COVID-19: over de invloed van corona op het pensioen 

o Wandelen en fietsen in opmars door het coronavirus: wandelen en fietsen op 

een veilige manier, hoe doe je dat? + links naar wandel- en fietsroutes 

o Bewegen in tijden van corona 

o Leona besteedt in haar edito aandacht aan corona 

 

• De SOS kaartje/affiche wordt meegestuurd met het aprilnummer van S-Plus Mag. Als 

je deze affiche aan je venster hangt, geef je aan dat je graag opgebeld wil worden door 

buren of vrienden voor een praatje. 

 

• S-Plus vergeet-je-nietje: S-Plus stuurt in april aan al haar leden een kaartje om hen 

een hart onder de riem te steken tijdens de moeilijke maanden van de lockdown.  

 

• 1 mei boodschap in kader van het coronavirus wordt digitaal verspreid naar de leden. 

 

• Bevraging naar de impact van de S-Plusinitiatieven m.b.t. corona: de bevraging wordt 

verstuurd samen met het julinummer van S-Plus Mag 

 

• Nieuwjaarskaartje: S-Plus stuurt al haar leden een nieuwjaarskaartje samen met het 

januarinummer van S-Plus Mag 

• Pralines: het budget van het project Hartenwens wordt gebruikt om pralines aan te 

kopen die verdeeld worden in de woonzorgcentra waar de S-Plus leescontacten worden 

gehouden in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en in enkele ziekenhuizen in 

Limburg en Vlaams Brabant. Zo willen we hen een hart onder de riem steken. 

 

Nieuwsbrief 

17 extra nieuwsbrieven 

Tijdens de coronaperiode verhogen we de frequentie van de nieuwsbrief. In plaats 

van 2-maandelijks, wordt hij wekelijks verzonden tot half juni. Vanaf dan schakelen 

we over op een maandelijkse nieuwsbrief. S-Plus wil op die manier haar leden 

maximaal informeren en het contact met hen behouden. 

  

Website 

72 artikels m.b.t. corona 

o Op de website verschijnen bijna dagelijks nieuwe blogberichten in kader van het 

coronavirus en om mensen aan te sporen tot contact, beweging enz. Alle 
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artikels m.b.t. corona worden verzameld via de pagina www.s-

plusvzw.be/corona. 

o Bertin Sanders, een vrijwilliger, blogt wekelijks over het leven tijdens de 

coronaperiode. 

o Op de pagina ‘Hoe hou jij contact’ verzamelen we alle landelijke, provinciale en 

lokale initiatieven van S-Plus om contact te houden met de leden tijdens deze 

periode.  

o Op de pagina ‘Coronavirus update S-Plusactiviteiten’ geven we een overzicht 

van de huidige maatregelen + linken we die aan wat deze betekenen voor de 

activiteiten van S-Plus.   

Facebook 

o S-Plus zorgt voor dagelijkse posts. We delen artikels en blogs van de website, 

leuke initiatieven en houden onze leden op de hoogte over de actualiteit m.b.t. 

corona en senioren.  

Een aantal initiatieven S-Plus secretariaat n.a.v. de coronacrisis 

Digitaal 

o  S-Plus zorgde in deze coronatijd voor een wekelijkse nieuwsbrief (i.p.v. 

tweemaandelijks). De artikels bieden info, maar ook ontspanning en tips. 

Alle artikels kan je lezen op www.s-plusvzw.be.  

 Week 1 

• Info op de opschorting van de activiteiten 

• Beweegtips voor binnen 

• Hoe mondmaskers maken? 

• Hoe kan ik videobellen?  

• Maak je tuin klaar voor de lente 

 Week 2 

• SOS-kaartje van S-Plus om in contact te blijven 

• Oproep naar leuke filmpjes van leden 

• Info over de invloed van corona op je pensioen 

• Bezoek een virtueel museum 

• Parlangi: videochatten met buitenlandse jongeren die 

Nederlands willen leren 

• 10 tips om de klimaatcrisis van thuis uit te bestrijden  

 Week 3 

• Update over de opschorting van de activiteiten 

• Nieuwe maatregelen m.b.t. pensioenen genomen i.f.v. 

coronavirus 

• Oproep naar onze groepen: hoe houden zij contact? 

• Longoefeningen voor binnen 

• Podium aan huis: voorstellingen die je digitaal kan bekijken 

 Week 4 
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• Kaartje ’S-Plus vergeet jullie niet(je)’ 

• Creatieve tips om nu om te gaan met personen met 

dementie 

• Alarmerende COVID-toestanden in woonzorgcentra 

• Maak een vanuit je kot-krant 

• 5 tips tegen stress en angst 

 Week 5 

• Update maatregelen coronacrisis 

• Bertin blogt: een vrijwilliger vertelt zijn ervaringen tijdens de 

coronacrisis 

• Tips om op je voeding te letten tegen coronakilo’s 

• Kijk TV van vroeger 

• Kooktip van medewerker S-Plus Limburg 

• Bloesems kijken vanuit je zetel 

 Week 6 

• Maak je eigen mondmasker 

• Bewegen met Maggy van S-Plus 

• Bertin blogt 

• Omgaan met conflicten tijdens coronaperiode 

• Alleen maar niet te eenzaam 

• #Beternacorona 

 Week 7 

• Op 1 mei Samen S-Plus, Samen Vooruit 

• Senioren zijn meer dan een kwetsbare groep 

• De regelgeving rond onbelast bijverdienen is vernietigd 

• Probeer eens stoelyoga 

• Bertin blogt 

• S-Plus als inzamelpunt voor de #nationalenaaiactie 

• Geen belet! Ouderenverenigingen belden al meer dan 100 

000 ouderen op 

 Week 8 

• Tijd voor een volwaardig ouderenbeleid 

• Een verjongingskuur voor senioren? 

• Bertin blogt 

• Alle info over corona 

• Solidair tussen generaties 

• 3D dieren op Google 

 Week 9 

• Afscheid nemen in tijden van corona 

• Bertin blogt 

• Carine blogt: Asperge, een typische lentegroente 

• Een extra les stoelyoga 
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• Maatregelen en beslissingen rond pensioenen 

• Nog geen fietsbijstand? 

 Week 10 

• Kunnen we terug op onze kleinkinderen passen? 

• Bertin blogt 

• Carine blogt: Fruit van de week: aardbeien 

• Luister naar de mantelzorgpodcast 

• Enquête over de impact van corona bij 60-plussers 

• Nog geen fietsbijstand? 

 Week 11 

• Tips en tricks voor mondmaskers 

• Bertin blogt 

• Carine blogt: Lentegroenten: broccoli 

• Invullen en indienen van belastingaangiften 

• Nog geen fietsbijstand? 

 Week 12 

• Groepsaankoop tablets 

• Bertin blogt 

• Carine blogt: Groente van de week: spitskool 

• Escape from Alcatraz 

• Gepensioneerd en tijdelijke werkloosheid 

• Nog geen fietsbijstand? 

 

o Website S-Plus: extra blogs in functie van coronacrisis: 

 

 Info coronavirus en maatregelen S-Plus 

• Het coronavirus, wat nu? 

• Vlaamse ouderenverenigingen nemen coronamaatregelen 

• Coronavirus: update S-Plusactiviteiten 

• Maatregelen tegen het coronavirus 

• S-Plus vergeet jullie niet(je) 

• S-Plus als inzamelpunt voor de #nationalenaaiactie 

 

 Gezondheid 

• Er zijn mondmaskers nodig 

• Ook binnen kan je bewegen! 

• Maak je tuin klaar voor de lente 

• Longfuncties harmoniseren 

• Hoe ga jij om met stress en angst tijdens de coronacrisis 

• Omgaan met huiselijke conflicten in tijden van corona 

• Gezondheid, bewoners en personeel zijn prioritair 

• Weg met de coronakilo’s 
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• Bewegen met Maggy 

• Stoelyoga 

• Afscheid nemen ten tijde van corona 

• Mondmaskers: tips en tricks 

 

 Contact houden 

• Hoe kan ik videobellen? 

• SOS affiches/kaartjes: #blijfincontact: te downloaden op 

website 

• De vanuit-ons-kot krant 

• Hoe hou jij contact: verzamelt alle initiatieven van S-Plus, 

zowel landelijk, regionaal en lokaal, wordt wekelijks 

aangevuld ter inspiratie van de lokale groepen, 

• Het internet: een verjongingskuur voor senioren 

• S-Plus Groepsaankoop tablets 

 

 Ontspanning 

• Virtueel musea bezoeken 

• S-Plus Limburg medewerkster blogt 

• Creatief bezig zijn voor personen met dementie 

• Knutselen voor Pasen 

 

 Maatschappij 

• Alarmerende COVID-19 toestanden in woonzorgcentra 

• Tijd voor een volwaardig ouderenbeleid 

• Senioren zijn meer dan een kwetsbare groep 

• Waarom een coronataks als belasting op leeftijd een 

onzinnig idee is 

• Mogen grootouders opnieuw op kleinkinderen passen? 

 

 Blogs van vrijwilligers: 

• Bertin Sanders blogt , vrijwilliger, blogt over leven in 

coronatijd: 

o Volhouden 

o Uitbreken 

o Genieten 

o Sidderen 

o Wensen 

o Graag zien 

o Nieuwe woorden leren 

o Herinneringen 

• Nadine De Schutter blogt: Escape from Alcatraz 

• Carine Seynaeve blogt: 
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o Asperges 

o Aardbeien 

o Broccoli 

o Spitskool 

 

 Pensioenen: 

• Pensioenen en het coronavirus 

• Corona: minister van pensioenen Bacquelaine neemt 

maatregelen 

• Maatregelen rond pensioenen mei 2020 

• Invullen en indienen van belastingsaangiften in tijden van 

corona 

• Gepensioneerd en tijdelijke werkloosheid 

• Papieren fiscale fiches 

 

o Dagelijkse Facebookposts: 

 

 Alle bovenstaande artikels werden gedeeld op Facebook 

Verder ook nog: 

 Mantelzorgers en corona 

 De basistips tegen corona van FOD (was je handen, hou afstand, blijf 

binnen) 

 Stuur een boodschap naar wie je moet missen 

 Oproep om te applaudisseren voor de zorg 

 Richtlijnen voor mantelzorgers 

 Post over fake news ivm corona 

 Hartverwarmende actie van S-Plus Haacht 

 Uitdagingen van Lucien, vrijwilliger voor S-Plus Limburg die ludieke 

uitdagingen post. 

 Verstuur je gratis postkaart met bpost 

 Omgaan met mensen met dementie tijdens coronacrisis 

 Gedichten maken in coronatijd: door S-Plus Oudenaarde 

 Les stoeldansen 

 Receptendialoog: hang je favoriete recept aan het raam 

 Update maatregelen voor mantelzorgers 

 De postcasts van de VRT 

 Nieuwe richtlijnen: ouderen en gezinnen met kinderen mogen voortaan de 

auto nemen 

 Nostalgie net: kijk tv van vroeger 

 Wie wil jij zijn tijdens COVID-19 (schema Angst-leren-groei) 

 Dichters van wacht 

 Gaan we de laatste tijd te los om met maatregelen?  
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 Woonzorgcentra blijven in lockdown 

 Alleen maar niet eenzaam 

 #beternacorona 

 Christel Geerts: Tijd voor een volwaardig ouderenbeleid 

 Moeten 65-plussers langer in hun kot blijven? 

 Vreselijk dat generaties zo tegen elkaar uit worden gespeeld! 

 De huid heeft honger 

 Live chat met steunpunt mantelzorg en Coponcho 

 Solidair tussen generaties: het wordt nooit meer hoe het was 

 Update rond maatregelen (vanaf moederdag) 

 Hoe draag je een mondmasker? 

 Vanaf 18 mei weer bezoek mogelijk in wzc’s 

 Tip van Dirk De Wachter 

 Deze vragen zullen contactopspoorders je nooit stellen 

 Bedankt aan alle mensen van de zorg 

 Voorstel Belgische econoom: laat ouderen coronataks betalen 

 Onderzoek van de VUB naar de impact van corona op 65-plussers 

 Opinie: Waarom een coronataks naar ouderen een onzinnig idee is 

 Grootouders mogen weer op kleinkinderen passen 

 Vlaamse ouderenraad klaagt leeftijdsdiscriminatie grootouders aan 

 Warme dagen in coronatijden 

 Over witte lakens en de zorg voor ouderen 

 Mondmaskers: tips en tricks 

 Persbericht: meesters in samenleven 

 Digitale praatgroep voor mantelzorgers 

 

o Contact houden met landelijke en regionale medewerkers via videocalls 

o Vergeet-me-niet-kaartjes voor Pasen werden digitaal verstuurd naar alle 

leden met een mailadres 

o Op 1 mei Samen S-Plus, Samen Vooruit: 1-mei boodschap werd digitaal 

verstuurd naar alle leden met een mailadres. 

 

Niet- digitaal 

o SOS-kaartjes: bij S-Plus Mag april zat een kaartje om aan je raam te 

hangen. Je kan hiermee aangeven dat mensen je mogen opbellen voor een 

praatje. 

o Vergeet-me-niet-kaartjes voor Pasen werden op papier verstuurd naar alle 

leden zonder mailadres 

o S-Plus Mag juli bevat verschillende artikels i.v.m. corona: 

 Huidhonger 

 Allen digitaal: gesprek met jong en oud over de digitalisering en de 

digitale kloof + invloed van corona op de digitale vaardigheden van 

ouderen 
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 Videobellen: welke manier werkt het best voor jou? 

 Pensioen en COVID-19 

 Groepsaankoop tablets 

o Impactmeting: bevraging over de impact van S-Plus initiatieven tijdens 

coronatijden (meegezonden met S-Plus Mag juli) 

 

• Persberichten:  

o Vlaamse ouderenverenigingen nemen coronamaatregelen 

o ‘Alarmerende COVID-19 toestanden in woonzorgcentra 

o De vergeet mij niet wens- en kleurkaartjes (15/1/21 OVL) 

o Meetjeslandse senioren luiden alarmbel: “Vaccinatiecentra vaak te ver voor 

wie ouder of mindermobiel is” (20/1/21): artikel in HLN / reportage op AVS / 

interview op Radio2 (OVL) 

• Reactie op beslissing Veiligheidsraad i.v.m. toestaan bezoek in woonzorgcentra 

• S-Plus maakte een uitgebreide nota rond de heropstart van de groepen die 

verspreid werd naar alle vrijwilligers. 

• Einde juni organiseren we een digitale beleidswerkgroep rond Ageism en post-

corona maatregelen. 

• S-Plus zorgt voor een groepsaankoop tablets om senioren aan te moedigen digitaal 

mee te zijn en contact te houden met naasten. 

• S-Plus koopt mondmaskers aan voor haar groepen.  

S-Plus samen met de Vlaamse Ouderenraad: 

• S-Plus is lid van de werkgroep van de Vlaamse Ouderenraad rond corona met alle 

ouderenverenigingen. Hier wordt samen onder meer beslist over heropstart van 

groepen, communicatie e.d.  

• S-Plus werkt mee en ondersteunt de artikels en opiniestukken van de Vlaamse 

Ouderenraad m.b.t. de coronacrisis.  

• Medewerking en ondersteuning Overleg/VLORA signaal: Welk perspectief voor 

ouderen binnen de exit-strategie? 

• Deelname aan het Overleg om een gezamenlijk charter uit te werken, waarin we 

omschrijven hoe ouderen stapsgewijs op een veilige manier de draad van hun 

maatschappelijk leven weer kunnen oppikken. Daarbij is er een duidelijke 

consensus om af te stappen van leeftijdsgrenzen, en een individuele 

risicobeoordeling naar voor te schuiven. 

• 17/06: samen met Vlora sturen we een dringende oproep naar ministers Beke en 

Jambon om te beslissen rond het charter voor ouderen. S-Plus verspreidt de 

brieven via haar communicatiekanalen. 
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De maatschappelijke meerwaarde wordt opgedeeld in vier domeinen, 
die terug te vinden zijn in de strategische doelstellingen. 

Verbinden en focus op kwetsbare ouderen 

Als meesters in verbinden en ontmoeten werden er vanaf de eerste lockdown en tot 

vandaag verschillende acties opgezet: belcirkels, SOS kaartjes/affiches, meegewerkt aan de 

Warmste Week, de S-Plus Vergeet je niet(je) actie opgezet, warme activiteiten voor WZC en 

ziekenhuizen gerealiseerd, stoepgesprekken en andere verbindingsboodschappen 

gelanceerd.  

Daarmee willen we vooral voor verbinding zorgen, mensen samenbrengen en aanzetten tot 

engagement om een positieve impact te realiseren in de wereld. Ons brede lokale netwerk 

van 500 lidgroepen biedt dus een warme sociale meerwaarde voor Vlaanderen in het 

algemeen en voor het ziekenfonds in het bijzonder.    

Belangenbehartiging 

Als meesters in solidariteit kwamen we op voor alle plussers, maar zeker ook voor de meest 

kwetsbaren. S-Plus is erop gericht om de maatschappelijke meerwaarde van de achterban 

in te brengen en verder te vergroten. We maken leden sterker door hen te faciliteren in 

ontwikkelingen en in nieuwe samenwerkingsvormen. Tegelijkertijd willen we onze leden niet 

‘voorbijrennen’ of ‘op hun stoel gaan zitten’.  

Solidariteit en gelijke rechten voor iedereen behoren tot onze kernwaarden.  

Daarom is het van belang dat we leden actief meenemen en betrekken in de 

(samen)werking. We zetten via onze participatieraden en beleidswerkgroepen en andere 

kanalen in op het informeren en inspireren van onze beleidsvrijwilligers en plussers. We 

doen dit  onder andere door  het delen van best practices, te debatteren, en te leren van 

elkaar. Maar ook door  onze resultaten en standpunten in beleidsnota’s te gieten, het 

faciliteren van ontmoetingen en het aangaan van nieuwe samenwerkingen  met andere 

brancheverenigingen en stakeholders. 

We geven niet alleen signalen, maar beschikken ook over voldoende kritische massa en 

mobiliserende netwerken. We zoeken en leggen contacten met beleidsverantwoordelijken 
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om er iets aan te doen. We vertegenwoordigen onze plussers in heel wat werkgroepen en 

commissies en bouwen elke dag aan onze expertise in beleidsondersteunend werk. 

We erkennen gemeenschappelijke problemen. Naar de overheid proberen we met één 

stem, samen met onze stakeholder, naar buiten te treden. 

Maatschappelijke thema’s en vraagstukken  

Ageïsme, gezondheids- en digitale kloof, mobiliteit, wonen, levenseinde, pensioenen,  

ouderenbeleid, ouderen-/bewonersrechten, klimaat, PVF in ouderenzorg, WZC 

betaalbaarheid en organisatie zorg, mantelzorg zijn maar een deel van de thema’s die we 

behandelen.… Via ons netwerk en onze vrijwilligers houden we de vinger aan de pols.. S-

Plus is hierin cruciaal als doorgeefluik in de structurele dwarsverbindingen en samenwerking 

met onze stakeholder, de verschillende beleidsniveaus waarop we actief vertegenwoordigd 

zijn en ons breder netwerk. 

Het is een illusie te denken dat je zelf alle vaardigheden en kennis in huis hebt om mensen 

goed te helpen. Samenwerken met bv. de studiedienst of de dienst Europese en 

internationale aangelegenheden, overleggen en verbanden leggen met de knowhow van 

anderen helpt onze mensen vooruit. Mensen goed toeleiden naar ondersteuning en 

dienstverlening van ons ziekenfonds is ook een belangrijke expertise. 

Gezondheidswerking 

Als meesters in inspireren, kennen en kunnen werden vormingen en cursussen omgezet in 

webinars, mondmaskers en voelschorten genaaid en verdeeld, affiches gemaakt met de te 

volgen veiligheidsmaatregelen, hadden we oog voor de psychische uitdagingen en 

eenzaamheid, draaide onze coronacommunicatie met vrijwilligers en groepen op volle 

toeren en gebeurde overleg online.  

We spelen een belangrijke rol in het sensibiliseren en informeren van de leden rond 

gezondheid, ziekten en preventie van ziekte. Het gaat om betrouwbare informatie 

aanbieden, bewustmaking rond risicofactoren, zowel collectief en individueel, en om 

levensomstandigheden die de gezondheid negatief beïnvloeden trachten om te buigen. We 

doen dit binnen een  kader van ‘health in all policies’. Want we werken ook rond inkomen, 

huisvestiging, …  We dragen bij aan een betere levenskwaliteit van onze leden door hen te 

informeren over hoe gezonder leven.  
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S-Plus informeert plussers over diverse gezondheidsthema’s. We sporen hen aan 

aandachtig te zijn voor mogelijke gezondheidsproblemen alvorens ermee te worden 

geconfronteerd en we informeren plussers, op laagdrempelige manier, die aan een bepaald 

ziektebeeld lijden. We doen dit op dit op verschillende manieren. We werken rond actuele 

thema’s. Geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsgeletterdheid, rouw, voorbereiding op 

pensioen, levenseinde, dementie… kwamen in 2020 aan bod.  

Dat bewegen een maatschappelijke meerwaarde heeft (gezondheid en geluk) stond al vast. 

In deze tijd beseffen we des te meer dat sport en bewegen onmisbaar zijn voor een vitale en 

gezonde samenleving. We organiseerden coronaproof wandelingen, maakten 

beweegfilmpjes en boden sessies stoelyoga aan.  

Ook ontwikkelt S-Plus infopakketten gezondheid voor haar lokale groepen ism de diensten 

GVO. Er wordt met diverse methodieken gewerkt. Actuele pakketten zijn geestelijke 

gezondheid, gezondheidsgeletterdheid, besparen op ziektekosten, gehoor, erfenissen en 

testamenten, dementie, intimiteit en seksualiteit bij plussers, blijf overeind, vermijd vallen, 

slaap lekker, een waardig levenseinde, afscheid nemen, wegwijs in de mantelzorg, gevaren 

van de zon, zorgplanning en wat bij een opname in een WZC …  

Daarnaast wordt er in elke editie van ons ledenblad uitgebreid aandacht aan gezondheid 

besteed, maar ook in alle andere communicatiekanalen ligt hierop de focus.  

We dragen bij aan een betere levenskwaliteit van onze leden door hen te informeren over 

gezonder leven en het verduidelijken van het aanbod van onze ziekenfondsen. Gezondheid 

is voor S-Plus meer dan niet ziek zijn, het omvat ook het volledig fysiek, sociaal en geestelijk 

welzijn. Informeren, sensibiliseren, verenigen en verbinden, info over ziekenfonds-

dienstenverlening, we vangen problemen op met onze lokale voelsprieten en koppelen terug 

naar (interne) diensten… We werken niet enkel preventief, maar dragen ook bij tot de 

kwaliteitsoptimalisatie van het leven van zieken. 

We hechten belang aan de kwaliteit van onze werking rond gezondheid. We werken 

hiervoor samen met onze stakeholder, studiedienst/GVO diensten, Coponcho, ELZ, 

expertisecentra, Leif, experten…   

De leden worden geïnformeerd via de verschillende communicatiekanalen. Het 

ledentijdschrift, website, digitale nieuwsbrief, blogs, FB, standjes op ledendagen en events, 

gedrukte info (brochures, flyers, placemats), animatiefilmpjes, YouTube, allerhande 
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projecten en contacten en gezondheidsvoordrachten in de brede lokale werking (bereik zie 

Communicatie en sensibilisatie p.19). 

Digitale kloof dichten 

Meer dan ooit ondervinden veel ouderen heel wat drempels in digitale communicatie en 

dienstverlening. Er is nood aan een sterk e-inclusiebeleid.  

Een afspraak maken voor een consultatie bij de dokter, je ziekenfondszaken van thuis uit 

doen, reserveren bij je favoriete restaurant, winkelen en je bankverrichtingen doen, via je 

smartphone je stappen tellen, je hartslag en bloeddruk bijhouden, je medisch dossier 

consulteren,  …  

De digitalisering zit in heel wat facetten van ons dagdagelijks leven verweven. 

 

Door de coronacrisis is dit nog toegenomen. Want in tijden van gedwongen sluitingen en 

essentiële verplaatsingen, zijn zowel bedrijven, dienstverleners als de overheid 

overgeschakeld naar digitale vormen van communicatie en dienstverlening. Bankkantoren 

sloten de deuren, op café en restaurant kreeg je een QR-code om te scannen in plaats van 

een papieren menukaart en zowel je rekeningen als ticketjes op tram of bus konden enkel 

nog digitaal betaald worden. 

 

Met S-Plus klikt investeren we in de digitale geletterdheid van plussers. We maken hen 

weerbaarder en versterken hun motivatie om digitaal actief te zijn. Op een laagdrempelige 

manier brengen we hen gebruiksvriendelijk naar digitale dienstverlening en bouwen we een 

ondersteuningsnetwerk met vrijwilligers uit om hen te helpen bij hun digitale problemen. 

Voor 2021 staan o.a. e-Mut , My Pension, Desinformation en Fake news op het programma. 
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Een overzicht van de hoogtepunten van de lokale acties is te vinden op onze website.  

Activiteitenoverzicht bovenlokaal  
 

Bijlage 1: Bovenlokale activiteiten Antwerpen 

Bijlage 2: Bovenlokale activiteiten Vlaams Brabant en Brussel 

Bijlage 3: Bovenlokale activiteiten West-Vlaanderen 

Bijlage 4: Bovenlokale activiteiten Oost-Vlaanderen 

Bijlage 5: Bovenlokale activiteiten Limburg 

 

 

 



Data Cluster Subverdeling
Beleids-

plan

Strategische doelstelling korte 

inhoud
Wijze Hoe Meten Meerwaarde mutualiteit

2020 Groepen Themawerking  OD1.2 Evenwicht aanbod
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Sprekerslijst met gratis sprekers voor de lokale groepen rond 

diverse, meestal gezondheidsrelateerde thema's
nvt wegens corona

promo dienstverlening en voordelen 

ziekenfonds + gezondheidswerking

2020 Groepen
Activiteiten 

Themawerking
OD1.2 Evenwicht aanbod

Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Hulp bij opmaak jaarprogramma's en gemeentelijke 

subsidiedossiers
100

promo dienstverlening en voordelen 

ziekenfonds + gezondheidswerking + input 

plantool

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding Opmaken nieuw subsidiereglement voor groepen 100

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding
Opmaken van Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden 

voor reizen en daguitstappen
100

jul/20 Groepen Begeleiding OD1.3 Groepsbegeleiding

Werkingstoelage op basis 

van aantal leden, aantal en 

soort activiteiten …

Werkingssubsidies lokale groepen 100

apr/20 Groepen Begeleiding
OD1.1 

en 4.1
Kwetsbare ouderen bereiken Belrondes Ondersteuning belrondes van  de lokale groepen met leden 49

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn VZ 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

jul/20 Groepen
Activiteiten 

OD6.3
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Kaartjesactie "Vergeet 

jullie niet(je) + belactie aan 

gekoppeld

Leden krijgen een kaartje in de bus met de contactgegevens 

van de S-Plus medewerkers en dat de lokale vrijwilligers er 

zijn voor hen en als ze nood hebben aan een luisterend oor, 

een ondersteunende babbel, kleine hulp en  dat ze ons 

kunnen opbellen wanneer nodig. 

7372

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn VZ 

ambassadeurs - promo dienstverlening en 

voordelen ziekenfonds + gezondheidswerking

apr/20 Groepen Begeleiding
OD1.1 

en 4.1
Groepsbegeleiding

Bezorgen 

beschermingsmateriaal

Verdeling van mondmaskers voor de bestuurs- en taak-

vrijwilligers + eventueel bijbestellingen voor de leden. 
2396

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken

van gevoelige onderwerpen. Samenwerken met

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

2020 Groepen Begeleiding
OD1.1 

en 4.1
Groepsbegeleiding Nationale Actie

Oproepen naar vrijwilligers en leden om deel te nemen aan 

de nationale naaiactie voor mondmaskers + S-Plus kantoor 

inzamelpunt voor de actie

560

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken

van gevoelige onderwerpen. Samenwerken met

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

jun/20 Groepen Begeleiding
OD4.1 

en 6.3
Groepsbegeleiding Welkomsbordjes: Affiches Er werden welkomstbordjes opgemaakt 100

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding
OD1.2 

en 6.1
Groepsbegeleiding

Lokale groepen 

informeren

over coronamaatregelen

Contactpersonen lokale S-Plus groepen continue  up to date 

houden van de veranderende coronamaatregelen + vertaling 

daarvan voor de lokale werking (via mail)

1300

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

jan - dec/20 Groepen Begeleiding OD4.1 Groepsbegeleiding
Belronde en verdeling 

lidkaarten
Verbinding houden met bestuursleden en contact met leden 600

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn VZ 

ambassadeurs - promo dienstverlening en 

voordelen ziekenfonds + verspreiding 

gezondheidsboodschap + Uitleg nieuwe 

missie/visie beleidsplan + ledenvoordelen

sep/20 Plussers Reizen OD1.4 Binnenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Enkel de zomervakanties in Blankenberge en Nieuwpoort 

zijn doorgegaan. De zomervakanties van de maand juni zijn 

geannuleerd      

84

Concurrentieel aanbod andere mutualiteiten + 

met ons socio cultureel aanbod geven we ook 

een persoonlijk cachet/gelaat ah ziekenfonds

jan/20 Plussers Reizen OD1.4 Buitenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Enkel het overwinteren in Benidorm is doorgegaan. Alle 

andere buitenlandse reizen zijn geannuleerd.
11

Concurrentieel aanbod andere mutualiteiten + 

met ons socio cultureel aanbod geven we ook 

een persoonlijk cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Daguitstappen OD1.4 Daguitstappen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Enkel het bezoek aan Pairi Daiza is doorgegaan, alle andere 

daguitstappen werden geannuleerd
37

Mensen samen brengen. Promo ziekenfonds

Bovenlokale activiteiten regio Antwerpen



2020 Plussers
Culturele 

activiteiten
OD1.4

Shows, festivals, concerten, 

film

Activiteitenwaaier 

samenstellen

Enkel het nieuwjaarsconcert in Oostende en Raf Coppens, 

mijn werk zijn kunnen dorgaan.
979

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts en voelen zich minder alleen (sociale 

kant)! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

20/10/2020 Plussers Sportieve activiteit OD1.4 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Chocoladewandeling en bubbelwandeling in Mechelen 

(online beschikbaar)
18

55plussers die actief deelnemen  aan de 

sportieve activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Sportieve activiteit OD1.4 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Beweegfilmpjes en stoelyoga tijdens corona

55plussers die actief deelnemen  aan de 

sportieve activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

06 en 11/03/2020 Groepen/Plussers Vorming OD1.4 Mantelzorgcafé Wegwijs in Mantelzorg 14
Gevoelige thema's bespreekbaar maken en 

linken aan dienstverlening van ziekenfonds

15/10/2020 Groepen/Plussers Vorming OD1.4 Workshop Workshop Keramiek 6 Mensen samen brengen. Promo ziekenfonds

20/10/2020 Groepen/Plussers Vorming OD1.4 Webinar Basale simulatie bij personen met vergevorderde dementie 100
Gevoelige thema's bespreekbaar maken en 

linken aan dienstverlening van ziekenfonds

19/11/2020 Groepen/Plussers Vorming OD1.4 Webinar Grijsgedraaid 'Oud maar niet out' 10
Gevoelige thema's bespreekbaar maken en 

linken aan dienstverlening van ziekenfonds

02/12/2020 Groepen/Plussers Vorming OD1.4 Webinar Het leven zoals het is, op pensioen 1
Gevoelige thema's bespreekbaar maken en 

linken aan dienstverlening van ziekenfonds

2020 Groepen/Plussers Actie OD7.2 Kwetsbare ouderen bereiken Petitie Terugbetaling psychologische hulp bij 65+ 16.512

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

April-december/20 Plussers Gezondheidsactie
OD1.3 

en 6.1
Eenzame plussers bereiken Actie Hartverwarmers Belproject naar eenzame ouderen (samenwerking DMW) 5

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

01/12/2020 WZC Gezondheidsactie OD1.4 Eenzame plussers bereiken Kerstkaarten 

Er werden kleurplaten verspreid naar de scholen. Leerlingen 

van de basisschool kleuren die in en ze worden afgegeven 

inde WZC

1000

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn VZ 

ambassadeurs + aandacht voor kwetsbare 

ouderen

2020 Plussers Activiteiten

OD1.1 

en 1.4 

en 6.3

Eenzame plussers bereiken SOS kaartjes
Opvolgen oproepen nieuwjaarskaartjesactie "Nood aan een 

Babbel"
7996

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen. Geven het ziekenfonds een 

hartverwarmend imago (familie)

mei/20 Plussers Gezondheidsactie OD1.4 Eenzame plussers bereiken
Informeren en 

doorverwijzen

Verwijzen naar lokale initiatieven van de gemeente die hulp 

bieden aan senioren
49

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken 

van gevoelige onderwerpen. Samenwerken met 

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

mei/20 Plussers Themawerking OD4.1
Digitale participatie senioren 

verhogen
S-Plus Klikt

Digitale participatie senioren verhogen door het opstarten 

webinars en digitalisering
4

Digitalisering informatieverstrekking, mensen 

samenbrengen ook tijdens Corona verder 

zetten.

01/12/2020 Plussers/vrijwilligers
Actie Warmste 

week

OD1.1 

en 1.4
Kwetsbare ouderen bereiken

Voelschorten voor 

personen met dementie

Oproep naar vrijwilligers om voelschorten te maken tijdens 

de "Warmste week" - Samenwerking met de andere regio's 
100

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg) + netwerken

najaar 2020 WZC Actie OD1.4 Lokaal aanbod en verbinding Hartenwens Snoeppakket voor reminiscentie 35 WZC
Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

2020 WZC Socio OD1.4 Lokaal aanbod en verbinding 35 Leescontacten Aangepaste knipselkrant met luisterverhalen 35 WZC
Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

sep/20 Vrijwilligers Vrijwilligers OD1.4 Bedanking Bubbelbox
Verspreiding van 373 bubbelboxen: 47 groepsboxen, 40 

kleine individuele boxen
373 Bubbelboxen Waardering vrijwilligers

mei/20 Plussers Gezondheidsactie
OD4.1 

en 6.1
Kwetsbare ouderen bereiken Bloemenactie Meiklokjes geven in WZC 35

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg) + via S-Plus  

heeft het ZF aandacht voor de kwetsbare 

ouderen



04/05/2020 en 

5/10/20

OD5.1 

en 5.2

Fysieke ontmoeting geannuleerd op 4/5 en doorgegaan met 

minder deelnemers op 5/10
6

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

05/05/2020 en 

29/9/2020

OD5.1 

en 5.2

Fysieke ontmoeting geannuleerd op 5/5 en doorgegaan met 

minder deelnemers op 29/9
11

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

11/5/2020 en 

29/9/2020

OD5.1 

en 5.2

Fysieke ontmoeting geannuleerd op 11/5 en doorgegaan 

met minder deelnemers op 29/9
14

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

2x per jaar
OD6.1 

en 6.3
18.911

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

4 x per jaar
OD6.1 

en 6.3
33.346

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 

en 6.3

12.244 unieke 

bezoekers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 

en 6.3

Bekendmaking S-Plus bij jonger 

publiek
706 volgers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2x per jaar
OD6.1 

en 6.3
18.911

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2 maandelijks

OD6.1 

en 6.3

241.435 

ontvangers van 23 

nieuwsbrieven

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020 OD7.2 kwaliteit Enquête Impact S-Plus corona activiteiten

2020 OD4.2 Vrijwilligerswerving
Webinar: inschrijven met 

vrijblijvende bijdrage
Voelschorten makenIk steun mijn goede doel

Corona enquête

Vrijetijdskrant

Regionaal S-Plus secretariaat en nationale 

nieuwsbrieven

PARTICIPATIERADEN/BELEIDSWERKGROEPEN

Participatieraad regio Turnhout

Participatieraad regio Mechelen

Participatieraad regio Antwerpen

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Pocket

ledenblad S-Plus Mag met regionale katern

website www.s-plusvzw.be met regionale 

en lokale activiteiten en reizen

Regionaal S-Plus secretariaat  en nationale 

facebookpagina



Data Cluster Subverdeling
Beleids-

plan

Strategische doelstelling 

korte inhoud
Wijze Hoe Meten Meerwaarde mutualiteit

2020 Groepen Themawerking  OD1.2 Evenwicht aanbod
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Sprekerslijst met gratis sprekers voor de lokale groepen rond 

diverse, meestal gezondheidsrelateerde thema's
nvt wegens corona

promo dienstverlening en voordelen ziekenfonds 

+ gezondheidswerking

2020 Groepen
Activiteiten 

Themawerking
OD1.2 Evenwicht aanbod 

Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Hulp bij opmaak jaarprogramma's en gemeentelijke 

subsidiedossiers
60

promo dienstverlening en voordelen ziekenfonds 

+ gezondheidswerking + input plantool

jul/20 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding

Werkingstoelage op basis 

van aantal leden, aantal en 

soort activiteiten …

Werkingssubsidies lokale groepen 60

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding Opmaken nieuw subsidiereglement voor groepen 60

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding
Opmaken van Algemene voorwaarden en Bijzondere 

voorwaarden voor reizen en daguitstappen
60

24/1/2020 - 

7/2/2020
Groepen Vrijwilligers OD4.1

Evenwicht aanbod; 

verbondenheid; 

laagdrempelige activiteiten

Bedanking/Vorming
Nieuwjaarsreceptie bestuursleden S-Plus groepen (= 

bedankingsmoment + uiteenzetting 'psychologische hulp)
80

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - onze bestuursleden zijn 

ambassadeurs van het ZF - promo 

dienstverlening en voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

jan/2020 Groepen Vrijwilligers OD4.1 Vrijwilligersnota Bedanking Gratis zakagenda's voor de bestuursvrijwilligers 250
Promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds

31/3 en 1/4/2020 Groepen Begeleiding OD4.1 visie Groepsbegeleiding Intervisiemomenten Intervisiemomenten werden geannuleerd in regio BHV 0

april - dec 2020 Groepen Begeleiding
OD1.1 en 

4.1
Kwetsbare ouderen bereiken Belrondes Ondersteuning belrondes in de lokale groepen 80

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds

april - aug 2020 Groepen
Activiteiten 

OD6.3
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Kaartjesactie Vergeet 

je niet(je)

Leden krijgen een kaartje in de bus met de contactgegevens 

van de S-Plus medewerkers en dat de lokale vrijwilligers er 

zijn voor hen en als ze nood hebben aan een luisterend oor, 

een ondersteunende babbel, kleine hulp en  dat ze ons 

kunnen opbellen wanneer nodig. 

3000
Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds

jun/20 Groepen Begeleiding
OD1.1 en 

4.1
Groepsbegeleiding

Bezorgen 

beschermingsmateriaal

Verdeling van mondmaskers voor de bestuurs- en taak-

vrijwilligers + eventueel bijbestellingen voor de leden
3107

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF

2020 Groepen Begeleiding
OD1.1 en 

4.1
Groepsbegeleiding Nationale Actie

Oproepen naar vrijwilligers en leden om deel te nemen aan 

de nationale naaiactie voor mondmaskers + S-Plus kantoor 

inzamelpunt voor de actie

560

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken van

gevoelige onderwerpen. Samenwerken met

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

jun/20 Groepen Begeleiding
OD4.1 en 

6.3
Groepsbegeleiding Welkomsbordjes: Affiches Er werden welkomstbordjes opgemaakt 60

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding
OD1.2 en 

6.1
Groepsbegeleiding

Lokale groepen informeren

over coronamaatregelen

Contactpersonen lokale S-Plus groepen continue  up to date 

houden van de veranderende coronamaatregelen + vertaling 

daarvan voor de lokale werking (via mail)

780

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding OD4.1 Groepsbegeleiding Belronde

Maandelijkse belronde contactpersonen lokale S-Plus 

groepen door educatieve medewerkers: vragen hoe het gaat, 

of er ondersteuning nodig is

720
Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds

2020 Plussers Reizen OD1.4 Binnenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Domein Westhoek: Culturele activiteit, buitenlucht en 

gastronomie

De binnenlandse 

vakantie werd 

geannuleerd en 

verplaatst naar 

2021

Concurrentieel aanbodvoor onze leden + met 

ons socio cultureel aanbod geven we ook een 

persoonlijk cachet/gelaat ah ziekenfonds

Bovenlokale activiteiten regio Vlaams Brabant en Brussel



2020 Plussers Reizen OD1.4 Buitenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Familieverblijf Misano (Italië), Weekend Haarlem en 

Keukenhof, Weekend Parijs en Versailles, Biarritz, Rondreis 

Portugal, Kerstweekend Reims

Alle buitenlandse 

vakanties werden 

geannuleerd en 

verplaatst naar 

2021

Concurrentieel aanbod voor onze leden + met 

ons socio cultureel aanbod geven we ook een 

persoonlijk cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Daguitstappen OD1.4 Daguitstappen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

De handelsbeurs van Antwerpen, Van Eyck 2020, Gelderland 

herdenkt, Expeditie Scheldeland en achter de schermen van 

Brussel zijn doorgegaan. Alle andere daguitstappen werden 

geannuleerd.

129

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts en voelen zich minder alleen (sociale 

kant)! + persoonlijk cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Culturele activiteiten OD1.4
Shows, festivals, concerten, 

film

Activiteitenwaaier 

samenstellen

Enkel het nieuwjaarsconcert in Oostende en het Valentijnsbal 

in Tienen zijn kunnen dorgaan.
1.401

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts en voelen zich minder alleen (sociale 

kant)! + persoonlijk cachet/gelaat ah ziekenfonds

22/09/2020 Plussers Sportieve activiteit OD1.4 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Krolff Heverlee + Petanque ontmoeting + coronaproof 

wandelingen: De boswachterswandeling, geleide wandeling 

door Brussel en de Kesterbeekwandeling

42

55plussers die actief deelnemen  aan de 

sportieve activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Sportieve activiteit OD1.4 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Beweegfilmpjes + stoelyoga tijdens corona 13

55plussers die actief deelnemen  aan de 

sportieve activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

April-december Plussers Gezondheidsactie
OD1.3 en 

1.1
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

Belronde alleenstaande S-Plus leden 80+ 80

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

27/09/2020 Personeel Gezondheidsactie
OD1.1 en 

1.4 en 4.1
Eenzame plussers bereiken Actie Buurtbabbel

Contact houden met de groepen om te zien of er hulp nodig 

is en alles nog ok is
80

Via S-Plus heeft het ZF aandacht voor eenzame 

ouderen

2020 Plussers Activiteiten
OD1.1 en 

1.4 en 6.3
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

Opvolgen oproepen nieuwjaarskaartjesactie "Nood aan een 

Babbel" : SOS kaartjes
3659

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

2020 Plussers Themawerking
OD2.1 en 

4.2

Digitale participatie senioren 

verhogen
S-Plus klikt Vergaderingen online/project basis internet met CVO 2

Kloof ts ziekenfonds en minder digitaal vaardige 

ouderen verkleinen

2020 Groepen/Plussers Actie OD7.2 Kwetsbare ouderen bereiken Petitie Terugbetaling psychologische hulp bij 65+ 16.512

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

21/09/2020 Plussers/vrijwilligers Actie Warmste week
OD1.1 en 

1.4
Kwetsbare ouderen bereiken

Voelschorten voor 

personen met dementie

Oproep naar vrijwilligers om voelschorten te maken tijdens 

de "Warmste week" - Samenwerking met de andere regio's 
9

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

21/09/2020 WZC Actie OD 1.4 Lokaal aanbod en verbinding
Hartenwens Averbode + 

uitdeling pralines

Er zijn pralines overhandigd aan alle zorgverleners van de 

WZC.
150

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

2020 Mantelzorgers Socio OD1.1
Actieve vertegenwoordiging 

in vzw Coponcho
Vertegenwoording Actieve vertegenwoordiging in vzw Coponcho

1  educatieve 

medewerker

volwaardige mantelzorgorganisatie van het 

ziekenfonds

PARTICIPATIERADEN/BELEIDSWERKGROEPEN



5/03/20
OD5.1 en 

5.2
Fysieke ontmoeting 18

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

31/3 en 1/4/20
OD5.1 en 

5.2
Fysieke ontmoeting (geannuleerd) 0

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

22/6 en 28/10/20
OD5.1 en 

5.2
Digitaal via 'Babbelbox' 30

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

14/05/20
OD5.1 en 

5.2
Digitaal via 'Babbelbox' 12

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

16 en 28/9/20
OD5.1 en 

5.2

Fysieke ontmoeting (met respect voor strikte 

coronamaatregelen)
28

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

30/10/19
OD6.1 en 

6.3
3000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

4 x per jaar
OD6.1 en 

6.3
12.000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

12.244 unieke 

bezoekers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

Bekendmaking S-Plus bij 

jonger publiek
746 volgers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

1/1/2020-

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

241.435 ontvangers 

van 23 

nieuwsbrieven

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020 OD7.2 kwaliteit Enquête Impact S-Plus corona activiteiten

2020 OD4.2 Vrijwilligerswerving
Webinar: inschrijven met 

vrijblijvende bijdrage
Voelschorten makenIk steun mijn goede doel

Corona enquête

Regionale participatieraad vrijwilligers in 

Gooik en Vilvoorde

Participatieraad Tienen

Regionale participatieraad 

(kennisuitwisseling groepen) regio BHV

Regionale participatieraad 

(kennisuitwisseling groepen) regio Leuven

Regionale participatieraad 

(kennisuitwisseling groepen) regio Leuven

website www.s-plusvzw.be met regionale 

en lokale activiteiten en reizen

Regionaal S-Plus secretariaat  en nationale 

facebookpagina

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Vakantiebrochure 2020

Ledenblad S-Plus Brabant: Senioreninfo

Regionaal S-Plus secretariaat en nationale 

nieuwsbrieven



Data Cluster Subverdeling
Beleids-

plan

Strategische doelstelling 

korte inhoud
Wijze Hoe Meten Meerwaarde mutualiteit

2020 Groepen Themawerking  OD1.2 Evenwicht aanbod
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Sprekerslijst met gratis sprekers voor de lokale groepen rond 

diverse, meestal gezondheidsrelateerde thema's
nvt wegens corona

promo dienstverlening en voordelen ziekenfonds 

+ gezondheidswerking

2020 Groepen
Activiteiten 

Themawerking
OD1.2 Evenwicht aanbod

Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Hulp bij opmaak jaarprogramma's en gemeentelijke 

subsidiedossiers
169

promo dienstverlening en voordelen ziekenfonds 

+ gezondheidswerking + input plantool

jul/20 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding

Werkingstoelage op basis 

van aantal leden, aantal en 

soort activiteiten …

Werkingssubsidies lokale groepen 169 extra premie van 30 euro bij mutatie 

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding Opmaken nieuw subsidiereglement voor groepen 169

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding
Opmaken van Algemene voorwaarden en Bijzondere 

voorwaarden voor reizen en daguitstappen
169

27/01/2020 Groepen Vrijwilligers OD1.2

Evenwicht aanbod; 

verbondenheid; 

laagdrempelige activiteiten

Bedanking/Vorming
Bedankingsdag / trefdag  voor de bestuursvrijwilligers en 

vorming
400

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo dienstverlening en 

voordelen ziekenfonds + gezondheidswerking

jan/20 Groepen Vrijwilligers OD1.4 Vrijwilligersnota Bedanking Gratis zakagenda's voor de bestuursvrijwilligers 850

promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

30/8 en 6/9/2020 Groepen Begeleiding OD2.1 Visie groepsbegeleiding Intervisiemomenten
Intervisiemomenten op de digitale regionale 

participatieraden via Teams
30

april - dec 2020 Groepen Begeleiding OD1.3 Kwetsbare ouderen bereiken Belcirkels Ondersteuning belcirkels in de lokale groepen 350

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

april - aug 2020 Groepen
Activiteiten OD1.3 en 

6.1

Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Kaartjesactie Vergeet 

je niet(je)

Leden krijgen een kaartje in de bus met de contactgegevens 

van de S-Plus medewerkers en dat de lokale vrijwilligers er 

zijn voor hen en als ze nood hebben aan een luisterend oor, 

een ondersteunende babbel, kleine hulp en  dat ze ons 

kunnen opbellen wanneer nodig. 

9081

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

mrt/20 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding
Bezorgen beschermings-

materiaal

Verdeling van mondmaskers voor de bestuurs- en taak-

vrijwilligers + eventueel bijbestellingen voor de leden
3807

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Nationale Actie

Oproepen naar vrijwilligers en leden om deel te nemen aan 

de nationale naaiactie voor mondmaskers + S-Plus kantoor 

inzamelpunt voor de actie

560

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken van

gevoelige onderwerpen. Samenwerken met

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

jun/20 Groepen Begeleiding OD6.1 Groepsbegeleiding Welkomsbordjes: Affiches Er werden welkomstbordjes opgemaakt 169

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding
OD1.2 en 

6.1
Groepsbegeleiding

Lokale groepen informeren

over coronamaatregelen

Contactpersonen lokale S-Plus groepen continue  up to date 

houden van de veranderende coronamaatregelen + vertaling 

daarvan voor de lokale werking (via mail)

2.197

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding OD1.3 Groepsbegeleiding Belronde
Maandelijkse belronde contactpersonen lokale S-Plus 

groepen: vragen hoe het gaat, of er ondersteuning nodig is 
558

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

Bovenlokale activiteiten regio West-Vlaanderen



2020 Plussers Reizen OD1.2 Binnenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Blankenberge: Midweek en week aan zee. Nieuwpoort:  

familiemidweek Ontdek Nieuwpoort (Grootouders-

kleinkinderen), bierweekend  (voordeel voor singles),4 x 

gastronomisch visweekend  Frans weekend  Fietsweekend 

(ism S-Sport//Recreas), 2x Week aan zee (ikv Zorgeloos 

reizen), fin de saison midweek, mosselfestijn, 

streekproduktenweekend, herfstmidweek (grootouders-

kleinkinderen).

alle binnenlandse

vakanties werden

geannuleerd en 

verplaatst naar

2021

Concurrentieel aanbod tov intersoc van CM en 

andere ziekenfondsen + met ons socio cultureel 

aanbod geven we ook een persoonlijk 

cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Reizen OD1.2 Buitenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Fietsweekend Nederland. Busreizen: Oostenrijk - El Bigenalp, 

Duitsland - Rijn in Vlammen, Frankrijk - Côte d'Azur, Engeland 

- Cotswolds en Oxford, Italië - Lago Maggiore, Frankrijk - Zuid 

Bretagne, 2 verrassingsweekends, 2 gastro weekends

alle binnenlandse

vakanties werden

geannuleerd en 

verplaatst naar

2021

Concurrentieel aanbod tov intersoc van CM en 

andere ziekenfondsen + met ons socio cultureel 

aanbod geven we ook een persoonlijk 

cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Daguitstappen OD1.2 Daguitstappen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Alle daguitstappen werden geannuleerd en verplaatst naar

2021
0

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers
Culturele 

activiteiten
OD1.2

Shows, festivals, concerten, 

film

Activiteitenwaaier 

samenstellen

Enkel de filmnamiddagen in jan, feb en maart, het 

nieuwjaarsconcert en het concert van The Beatles in 

Oostende zijn kunnen doorgaan.

2.300

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

jan, feb, maart '20

sept, okt '20
Plussers

Sport en Bewegen 

ism S-

Sport//Recreas

OD1.2 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Indoor Cycling voor 50 Plussers te Eernegem, Aquagym voor 

50 Plussers in Blankenberge, Gistel, Oostkamp en 2x in 

Koksijde

132

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Sportieve activiteit OD1.2 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Beweegfilmpjes en stoelyoga tijdens corona 13

55plussers die actief deelnemen  aan de 

sportieve activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

01/05/2020 Plussers Gezondheidsactie
OD4.1 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken

Bloemenactie ism 

ziekenfonds

Alle Westvlaamse WZC kregen boeket om hart onder de riem 

te steken voor personeel en bewoners. In WZC te Menen was 

er een persactie met de regionale

TV Focus WTV.  Een dixieland band speelde muziek in de tuin 

voor de bewoners

110

Ziekenfonds krijgt voet in huis in de WZC

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

15/4 - 30/12/20 Plussers Gezondheidsactie
OD1.3 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

Belronde alleenstaande S-Plus leden 80+ 220

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

vanaf 14/12/2020 Personeel Gezondheidsactie
OD1.3 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken Actie Hartverwarmers

Alle personeel van S-Plus regio W-Vl in ingeschakeld voor

de belactie ism het ziekenfonds
120

2020 Plussers Activiteiten
OD1.2 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

Opvolgen oproepen nieuwjaarskaartjesactie "Nood aan een 

Babbel"
15

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

2020 Plussers Activiteiten
OD1.2 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

SOS kaartjes 11.390

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

2020 Plussers Verlies en Verdriet
OD3.1 

OD5.2
Eenzame plussers bereiken

kwetsbare ouderen 

bereiken

Begeleiding van ouderen met verlies- en verdrietervaringen 

ism "Fonkel" telefonisch en met beeldbellen
25



2020 Plussers Themawerking
OD2.1 en 

4.2

Digitale participatie senioren 

verhogen
S-Plus Klikt

Dichten digitale kloof: Initiatiecursussen PC - internet - talen - 

tablet - smartphone ism Open School en CVO W-Vl
21

Kloof ts ziekenfonds en minder digitaal vaardige 

ouderen verkleinen

2020 Groepen/Plussers Actie OD7.2 Kwetsbare ouderen bereiken Petitie Terugbetaling psychologische hulp bij 65+ 16.512

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

2020 WZC Socio's OD1.4 Lokaal aanbod en verbinding 45 Leescontacten

Leescontacten zijn fysiek doorgegaan in januari en feb 2020 

vanaf maart werden knipselkrantjes verder opgemaakt en 

verstuurd naar de WZC waar het personeel het individueel  

heeft overhandigd en besproken met de bewoners

45 ziekenfonds krijgt voet in huis in de WZC

21/09/2020 WZC Actie
OD1.4 en 

6.1
Kwetsbare ouderen bereiken

Voelschorten voor 

personen met dementie

Persactie ikv Werelddementiedag - voelschorten werden 

onder ruime persbelangstelling overhandigd in 2 

Westvlaamse WZC  

204

Ziekenfonds krijgt voet in huis in de WZC

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

16-22/11/2020 WZC Actie
OD4.1 en 

6.1
Lokaal aanbod en verbinding

min 2 hartenwensen + 

geschenk voor alle 

deelnemers leescontacten

De hartenwensen zijn fysiek niet kunnen doorgaan.  Er zijn 

wel pralines overhandigd aan alle deelnemers van de 

leescontacten

850
Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

02/12/2020 Groepen/Plussers Vorming OD1.2 Vorming Webinar
Webinar over Ouderdom: zorg en psychologie

Door Luc Van de Ven
30

okt, nov, dec 2020 Plussers Socio's OD6.1
Uitbreiding voordelenpakket

leden
S-Plus aan zee

 Aanschrijven bestaande en nieuwe horecazaken - opmaak 

nieuwe brochure
41 Uitbreiding voordelenpakket

18-24/12/2020 Plussers/vrijwilligers Actie
OD1.4 en 

1.3
Lokaal aanbod en verbinding

Voelschorten voor 

personen met dementie

Oproep naar vrijwilligers om voelschorten te maken tijdens 

de "Warmste week" - Samenwerking met de andere regio's - 

uiteindelijk hebben in totaal 30 vrijwilligers maar liefts 204 

voelschorten gemaakt

204
Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

2020 Mantelzorgers Socio OD1.3

Actieve vertegenwoordiging 

in de zorgraden van drie 

Westvlaamse eerstelijnszones

Vertegenwoording

Actieve vertegenwoordiging in de zorgraden van drie lokale 

eerstelijnszones

Ondersteunen van de S-Plus vrijwilligers in deze raden

3 S-Plus vrijwilligers 

die zetelen in 3 

zorgregio's

volwaardige mantelzorgorganisatie van het 

ziekenfonds

13/07/20
OD5.1 en 

5.2
Digitaal per mail 12

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

31/08/20
OD5.1 en 

5.2
Digitaal via Teams 18

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

7/09/20
OD5.1 en 

5.2
Digitaal via Teams 15

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

30/11/20
OD5.1 en 

5.2
" Digitaal via Teams 13

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

PARTICIPATIERADEN/BELEIDSWERKGROEPEN

Regionale beleidswerkgroep in Ardooie

Regionale participatieraad 

(kennisuitwisseling groepen) in Kortrijk

Regionale particiaptieraad 

(kennisuitwisseling groepen) in Oostkamp

Regionale beleidswerkgroep in Ardooie



30/11/20
OD5.1 en 

5.2
" Digitaal via Teams 16

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

4/01/20
OD6.1 en 

6.3
14000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

05/01/2020 - 

30/04/2020

OD6.1 en 

6.3
 858 nieuwe leden

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3
45.860

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

5/10/20
OD6.1 en 

6.3
11.080

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3
1.020.000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

12.244 unieke 

bezoekers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

Bekendmaking S-Plus bij 

jonger publiek
746  volgers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

241.435 ontvangers 

van 23 

nieuwsbrieven

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

voordelen voor S-Plus leden 

aan zee
41

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

Aanbod/voorstelling van S-

Plus voor LDC e.a.
45

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020 OD7.2 kwaliteit Enquête Impact S-Plus corona activiteiten

2020 OD4.2 Vrijwilligerswerving
Webinar: inschrijven met 

vrijblijvende bijdrage
Voelschorten maken

Ledenwervingscampagne

Extra binnenkatern met provinciale 

activiteiten in 4e editie van het ledenblad

ledenblad S-Plus Mag met regionale 

katern

S-Plus advertentieruimte in S-Magazine

website www.s-plusvzw.be met regionale 

en lokale activiteiten en reizen

Regionaal S-Plus secretariaat  en nationale 

facebookpagina

S-Plus aan zee  (kortingen in horeca- en 

fietsverhuurzaken aan de kust)

Ik steun mijn goede doel

Brochure "S-Plus, een waaier van 

mogelijkheden" 

Corona enquête

Regionaal S-Plus secretariaat en nationale 

nieuwsbrieven

Regionale participatieraad vrijwilligers in 

Ardooie

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Jaarbrochure "Tijd voor vitaliteit" 2020 - 

reizen- en activiteitenbrochure



Data Cluster Subverdeling
Beleids-

plan

Strategische doelstelling 

korte inhoud
Wijze Hoe Meten Meerwaarde mutualiteit

2020 Groepen Themawerking  OD1.2 Evenwicht aanbod
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Sprekerslijst met gratis sprekers voor de lokale groepen rond 

diverse, meestal gezondheidsgerelateerde thema's
nvt wegens corona

promo dienstverlening en voordelen 

ziekenfonds +  gezondheidswerking

jan tot maart 2020 Groepen
Activiteiten 

Themawerking
OD1.2 Evenwicht aanbod

Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Hulp bij opmaak jaarprogramma's en gemeentelijke 

subsidiedossiers
119

promo dienstverlening en voordelen 

ziekenfonds +  gezondheidswerking + input 

plantool

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding

Werkingstoelage op basis 

van aantal leden, aantal en 

soort activiteiten …

Werkingssubsidies lokale groepen 119

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding Opmaken nieuw subsidiereglement voor groepen 119

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding
Opmaken van Algemene voorwaarden en Bijzondere 

voorwaarden voor reizen en daguitstappen
119

09/01/2020 Groepen Vrijwilligers OD4.1

Evenwicht aanbod; 

verbondenheid; 

laagdrempelige activiteiten

Bedanking/vorming Bedankingsdag voor de bestuursvrijwilligers 182

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo dienstverlening en 

voordelen ziekenfonds + gezondheidswerking

jan/20 Groepen Vrijwilligers OD4.1 Vrijwilligersnota Bedanking Gratis zakagenda's voor de bestuursvrijwilligers 450

promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

2020 Groepen Begeleiding OD4.1 Visie groepsbegeleiding Intervisiemomenten
We zetten verder in op groepsvernieuwing. Opstarten 

begeleidingstraject.
nvt wegens corona

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

mrt/20 Groepen Begeleiding
OD1.1 en 

4.1
Kwetsbare ouderen bereiken Belcirkels Ondersteuning belcirkels in de lokale groepen 1092

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

april - aug 2020 Groepen
Activiteiten 

OD6.3
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Kaartjesactie Vergeet 

je niet(je)

Leden krijgen een kaartje in de bus met de contactgegevens 

van de S-Plus medewerkers en dat de lokale vrijwilligers er 

zijn voor hen en als ze nood hebben aan een luisterend oor, 

een ondersteunende babbel, kleine hulp en  dat ze ons 

kunnen opbellen wanneer nodig. 

3371

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

jun/20 Groepen Begeleiding
OD1.1 en 

4.1
Groepsbegeleiding

Bezorgen beschermings-

materiaal

Verdeling van mondmaskers voor de bestuurs- en taak-

vrijwilligers + eventueel bijbestellingen voor de leden
710

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

2020 Groepen Begeleiding
OD1.1 en 

4.1
Groepsbegeleiding Nationale Actie

Oproepen naar vrijwilligers en leden om deel te nemen aan 

de nationale naaiactie voor mondmaskers + S-Plus kantoor 

inzamelpunt voor nationale actie

560

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken

van gevoelige onderwerpen. Samenwerken met

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

jun/20 Groepen Begeleiding
OD4.1 en 

6.3
Groepsbegeleiding Welkomsbordjes: Affiches Er werden welkomstbordjes opgemaakt 119

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding
OD1.2 en 

6.1
Groepsbegeleiding

Lokale groepen 

informeren

over coronamaatregelen

Contactpersonen lokale S-Plus groepen continue  up to date 

houden van de veranderende coronamaatregelen + vertaling 

daarvan voor de lokale werking (via mail)

1547

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding OD4.1 Groepsbegeleiding Belronde

Maandelijkse belronde contactpersonen lokale S-Plus 

groepen: vragen hoe het gaat, over er ondersteuning nodig 

is 

1428

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs 

Bovenlokale activiteiten regio Oost-Vlaanderen



2020 Plussers Reizen OD1.4 Binnenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

S-Plus singles event: weekendje Nieuwpoort - De Barkentijn, 

Week aan zee in Blankenberge, Sportelmidweek aan zee, 

gastronomisch weekend in La Roche

alle binnenlandse

vakanties werden

geannuleerd en 

verplaatst naar

2021

Concurrentieel aanbod  + met ons socio 

cultureel aanbod geven we ook een persoonlijk 

cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Reizen OD1.4 Buitenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Cultuurtrip het Gardameer, Culturele trip Dresden

alle buitenlandse

vakanties werden

geannuleerd en 

verplaatst naar

2021

Concurentieel aanbod + met ons socio cultureel 

aanbod geven we ook een persoonlijk 

cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Daguitstappen OD1.4 Daguitstappen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Alle daguitstappen werden geannuleerd en verplaatst naar

2021 behalve de daguitstap naar Luik op 17/9 en de dagtrip 

naar Breda op 10/3

71

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers
Culturele 

activiteiten
OD1.4

Shows, festivals, concerten, 

film

Activiteitenwaaier 

samenstellen

Enkel de filmnamiddagen in jan, feb en maart, het 

nieuwjaarsconcert  in Oostende zijn kunnen doorgaan.
1.312

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

jan, feb /20
Plussers

Sport en Bewegen 

ism S-

Sport//Recreas

OD1.4 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Interclub Bowling te Hamme en Sint-Niklaas en de 

coronaproof turkse wandeling
143

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Sportieve activiteit OD1.4 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Beweegfilmpjes + stoelyoga tijdens corona 13

55plussers die actief deelnemen  aan de 

sportieve activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Infosessies OD1.4 Infosessies
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Infosessies in de lokale groepen rond diverse thema's: 

besparen op ziektekosten, gehoor, erfenissen en 

testamenten, dementie, intimiteit en seksualiteit bij 50 

plussers, blijf overeind, vermijd vallen, slaap lekker, een 

waardig levenseinde, afscheid nemen, wegwijs in de 

mantelzorg, gevaren van de zon, zorgplanning en wat bij een 

opname in een WZC

nvt wegens corona

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

01/05/2020 Plussers Gezondheidsactie
OD4.1 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken

Bloemenactie ism 

ziekenfonds
Aan de WZC's worden rozen bezorgd 27 WZC

Ziekenfonds krijgt voet in huis in de WZC

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

15/4 - 30/12/20 Plussers Gezondheidsactie
OD1.3 en 

1.1
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

Belronde alleenstaande S-Plus leden 80+ 5925

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

2020 Plussers Activiteiten
OD1.1 en 

1.4 en 6.3
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

Opvolgen oproepen nieuwjaarskaartjesactie "Nood aan een 

Babbel" : SOS-kaartjes
4375

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

vanaf 14/12/2020 Personeel Gezondheidsactie
OD1.1 en 

4.1
Eenzame plussers bereiken Actie Hartverwarmers

Alle personeel van S-Plus regio O-Vl in ingeschakeld voor

de belactie ism het ziekenfonds
nvt wegens corona

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)



2020 Plussers Themawerking OD4.1
Digitale participatie senioren 

verhogen
S-Plus Klikt 6 swipe cafes waarvan 5 geannuleerd 1

Kloof ts ziekenfonds en minder digitaal vaardige 

ouderen verkleinen

2020 Groepen/Plussers Actie OD7.2 Kwetsbare ouderen bereiken Petitie Terugbetaling psychologische hulp bij 65+ 16.512

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

dec/20 WZC Gezondheidsactie OD1.4 Eenzame plussers bereiken Kleurplaten

Er werden kleurplaten verspreid naar de scholen. Leerlingen 

van de basisschool kleuren die in en ze worden afgegeven 

inde WZC

5768

Ziekenfonds krijgt voet in WZC, geven het 

ziekenfonds een hartverwarmende imago 

(familie)

van jan tot 

maart/20
WZC Socio's OD1.4 Lokaal aanbod en verbinding  Leescontacten Leescontacten in WZC en serviceflats 78 ziekenfonds krijgt voet in huis in de WZC

nov/20 WZC Actie OD1.4 Lokaal aanbod en verbinding Pralines verdelen Er werden pralines  verdeeld in de WZC 27 WZC
Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

02/12/2020 Groepen/Plussers Vorming OD1,4 Vorming Webinar
Webinar over Het leven zoals het is, op pensioen

door Luc Van de Ven
4

18-24/12/2020 Plussers/vrijwilligers
Actie Warmste 

week

OD1.1 en 

1.4
Kwetsbare ouderen bereiken

Voelschorten voor 

personen met dementie

Er werden voelschorten/Vinnie de vis gemaakt voor 

personen met dementie
204

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken

van gevoelige onderwerpen. Samenwerken met

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

2020 Mantelzorgers Socio's + DVZ OD1.1

Actieve vertegenwoordiging 

in de Oostvlaamse 

veranderfora 'van de lokale 

eerstelijnszones met 

vrijwilligers

Vertegenwoording Vertegenwoordiging in ELZ Schelde/Leie 1
volwaardige mantelzorgorganisatie van het 

ziekenfonds

2020 Mantelzorgers Socio's + DVZ OD1.1
Regiobreed actieplan rond 

mantelzorg
Actieplan

Regiobreed actieplan rond mantelzorg ism diensten DMW, 

VFG, GVO, VIVA-SVV, JOETZ,….
1

volwaardige mantelzorgorganisatie van het 

ziekenfonds

2020
OD5.1 en 

5.2
Vanaf augustus maandelijks via TEAMS 112

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

10/3, 9/6, 13/10 

en 8/12/20

OD5.1 en 

5.2
Fysiek in maart en oktober. In december via TEAMS 61

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

12/3, 11/6, 8/10 

en 10/12/20

OD5.1 en 

5.2

Geannuleerd in maart en juni. Fysiek in oktober. En via 

TEAMS in december
45

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

13/3, 12/6, 9/10 

en 1/12/20

OD5.1 en 

5.2

Geannuleerd in maart en juni. Fysiek in oktober. En via 

TEAMS in december
24

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn BM 

ambassadeurs - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

4/01/20
OD6.1 en 

6.3
7000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

PARTICIPATIERADEN/BELEIDSWERKGROEPEN

Beleidswerkgroep/beleidsparticipatie

Regionale participatieraad Gent-Eeklo

Regionale participatieraad Sint-Niklaas-

Dendermonde

Regionale participatieraad Aalst-

Oudenaarde

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Jaarbrochure "S-Plus verrassend 

veelzijdig", reizen- en 

activiteitenbrochure voor groepen



05/01/2020 - 

30/04/2020

OD6.1 en 

6.3
450 nieuwe leden

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3
09/09/1949

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3
1.020.000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

12244 unieke 

bezoekers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

Bekendmaking S-Plus bij 

jonger publiek
746

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

241.435 

ontvangers van 23 

nieuwsbrieven

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020 OD7.2 Kwaliteit Enquête Impact S-Plus corona activiteiten

2020 OD4.2 Vrijwilligerswerving
Webinar: inschrijven met 

vrijblijvende bijdrage
Voelschorten makenIk steun mijn goede doel

Corona enquête

Regionaal S-Plus secretariaat en 

nationale nieuwsbrieven

website www.s-plusvzw.be met regionale 

en lokale activiteiten en reizen

Regionaal S-Plus secretariaat  en 

nationale facebookpagina

Ledenwervingscampagne

ledenblad S-Plus Mag met regionale 

katern

S-Plus bijdrage in S-Magazine



Data Cluster Subverdeling
Beleids-

plan

Strategische doelstelling 

korte inhoud
Wijze Hoe Meten Meerwaarde mutualiteit

2020 Groepen Themawerking  OD1.2 Evenwicht aanbod
Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Sprekerslijst met gratis sprekers voor de lokale groepen rond 

diverse, meestal gezondheidsrelateerde thema's
nvt wegens corona

promo dienstverlening en voordelen ziekenfonds 

+ gezondheidswerking

2020 Groepen
Activiteiten 

Themawerking
OD1.2 Evenwicht aanbod

Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Hulp bij opmaak jaarprogramma's en gemeentelijke 

subsidiedossiers
31

promo dienstverlening en voordelen ziekenfonds 

+ gezondheidswerking + input plantool

jul/20 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding

Werkingstoelage op basis 

van aantal leden, aantal en 

soort activiteiten …

Werkingssubsidies lokale groepen 31

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding Opmaken nieuw subsidiereglement voor groepen 31

2020 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding
Opmaken van Algemene voorwaarden en Bijzondere 

voorwaarden voor reizen en daguitstappen
31

2020 Groepen Begeleiding OD2.1 Visie groepsbegeleiding Intervisiemomenten
Digitale contactgegevens zijn verzameld en al 4 mailings met 

bevragingen of informatieverstrekking werden verstuurd.
31

01/10/2020 Groepen Vrijwilligers OD1.2

Evenwicht aanbod;

Verbondenheid;

Laagdrempelige activiteiten

Bedanking
Vrijwilligers een fysieke bedanking geven voor hun inzet en 

doorzetting door 43 manden en 250 fleecekes S-Plus
250

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF - promo dienstverlening en voordelen 

ziekenfonds + gezondheidswerking

april - dec 2020 Groepen Begeleiding OD1.3 Kwetsbare ouderen bereiken Belcirkels Ondersteuning belcirkels in de lokale groepen 186

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF - promo dienstverlening en voordelen 

ziekenfonds + gezondheidswerking

april - aug 2020 Groepen
Activiteiten OD1.3 en 

6.1

Groepsbegeleiding, lokaal 

aanbod en verbinding

Kaartjesactie Vergeet 

je niet(je)

Leden krijgen een kaartje in de bus met de contactgegevens 

van de S-Plus medewerkers en dat de lokale vrijwilligers er 

zijn voor hen en als ze nood hebben aan een luisterend oor, 

een ondersteunende babbel, kleine hulp en  dat ze ons 

kunnen opbellen wanneer nodig. 

2500

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF. Geven het ziekenfonds een 

hartverwarmend imago.

mrt/20 Groepen Begeleiding OD1.2 Groepsbegeleiding
Bezorgen beschermings-

materiaal

Verdeling van mondmaskers voor de bestuurs- en taak-

vrijwilligers + eventueel bijbestellingen voor de leden
2009

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF. Geven het ziekenfonds een 

hartverwarmend imago.

2020 Groepen Begeleiding OD1.3 Groepsbegeleiding Nationale Actie

Oproepen naar vrijwilligers en leden om deel te nemen aan 

de nationale naaiactie voor mondmaskers + S-Plus kantoor 

inzamelpunt voor de actie

560

Gezondheidspreventie, bespreekbaar maken van

gevoelige onderwerpen. Samenwerken met

verschillende diensten binnen ziekenfonds. 

jun/20 Groepen Begeleiding OD6.1 Groepsbegeleiding Welkomsbordjes: Affiches Er werden welkomstbordjes opgemaakt 31

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF. Geven het ziekenfonds een 

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding
OD1.2 en 

6.1
Groepsbegeleiding

Lokale groepen informeren

over coronamaatregelen

Contactpersonen lokale S-Plus groepen continue  up to date 

houden van de veranderende coronamaatregelen + vertaling 

daarvan voor de lokale werking (via mail)

403

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF. Geven het ziekenfonds een 

hartverwarmend imago.

maart - dec 2020 Groepen Begeleiding OD1.3 Groepsbegeleiding Belronde

Maandelijkse belronde contactpersonen lokale S-Plus 

groepen door educatieve medewerkers: vragen hoe het gaat, 

of er ondersteuning nodig is

372

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF. Geven het ziekenfonds een 

hartverwarmend imago.

nov/20 Plussers Reizen OD1.2 Binnenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Floréal in Blankenberge en Domein Westhoek in Nieuwpoort. 77

Concurrentieel aanbod + met ons socio cultureel 

aanbod geven we ook een persoonlijk 

cachet/gelaat ah ziekenfonds

Bovenlokale activiteiten regio Limburg



nov/20 Plussers Reizen OD1.2 Buitenlandse reizen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Thuringerwald in Duitsland 45

Concurrentieel aanbod + met ons socio cultureel 

aanbod geven we ook een persoonlijk 

cachet/gelaat ah ziekenfonds

2020 Plussers Daguitstappen OD1.2 Daguitstappen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Alle daguitstappen werden geannuleerd en verplaatst naar

2021. Er werden 7 online daguitstappen en wandelingen 

gemaild

1750

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Culturele activiteiten OD1.2
Shows, festivals, concerten, 

film

Activiteitenwaaier 

samenstellen
Enkel het nieuwjaarsconcert is kunnen doorgaan 288

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Sport en bewegen OD1.2 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen

Coronaproof wandelingen in Nieuwenhoven, Beringen, Thor 

park, Voeren en Maasmechelen
169

55plussers die actief deelnemen  aan de socio-

culturele activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

2020 Plussers Sportieve activiteit OD1.2 Sport en bewegen
Activiteitenwaaier 

samenstellen
Beweegfilmpjes + stoelyoga tijdens corona 13

55plussers die actief deelnemen  aan de 

sportieve activiteiten bezoeken minder vaak een 

huisarts ! + persoonlijk cachet/gelaat ah 

ziekenfonds

15/4 - 30/12/20 Plussers Gezondheidsactie
OD1.3 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken

Alert zijn in uittekenen van 

werking toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van 

alleenstaanden en 

eenzamen is belangrijk. 

Belronde alleenstaande S-Plus leden 80+ 385

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

2020 Plussers Themawerking
OD2.1 en 

4.2

Digitale participatie senioren 

verhogen
S-Plus Klikt

Digitale alternatieven werden uitgewerkt voor vele 

activiteiten
6

Kloof ts ziekenfonds en minder digitaal vaardige 

ouderen verkleinen

29 Plussers Activiteiten
OD1.2 en 

6.1
Eenzame plussers bereiken SOS kaartjes

Opvolgen oproepen nieuwjaarskaartjesactie "Nood aan een 

Babbel"  
3500

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie)

2020 WZC Socio's
OD1.4 en 

6.1
Lokaal aanbod en verbinding  Leescontacten

Samenwerking met school voor leescontacten meegenomen 

in kick-off. 
nvt wegens corona

ziekenfonds krijgt voet in huis in de school (= 

andere doelgroep: kinderen!)

20-23/11/20 WZC Actie
OD4.1 en 

6.1
Lokaal aanbod en verbinding Pralines verdelen

7 ziekenhuizen bereikt en hier alle zorgverleners bedankt met 

pralines (50kg)
850

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

15/12/2020 Groepen/Plussers Actie
OD1.2 en 

6.1
Lokaal aanbod en verbinding Bedanking leden

Leden bedanken voor een raar S-Plusjaar en oproepen om 

het positief te houden, 'taart in je bubbel' bon
4075

Groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF. Geven het ziekenfonds een 

hartverwarmend imago.

13/10, 19/11 en 

2/12/20
Groepen/Plussers Vorming OD1.2 Vorming Webinar

Er werden 3 webinars uitgewerkt: Slecht geslapen, 

grijsgedraaid en op pensioen.
42

2020 Groepen/Plussers Actie OD7.2 Kwetsbare ouderen bereiken Petitie Terugbetaling psychologische hulp bij 65+ 16.512

Via S-Plus heeft het ziekenfonds aandacht voor 

kwetsbare ouderen

2020 Plussers Themawerking OD1.2 Pensioendienst Pensioenen
2 infosessies, 2 mijnwerkerszitdagen, lijfelijke individuele 

gesprekken, per telefoon en per mail
2114

Pensioenwerking voor mutualiteit, 

ondersteuning DMW

18-24/12/2020 Plussers/vrijwilligers Actie Warmste week
OD1.4 en 

1.3
Kwetsbare ouderen bereiken

Voelschorten voor 

personen met dementie

Oproep naar vrijwilligers om voelschorten te maken tijdens 

de "Warmste week" - Samenwerking met de andere regio's 
8

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

18/12/2020 Plussers/vrijwilligers Actie OD1.2 Lokaal aanbod en verbinding Project Klimaat

S-Plus bouwt het warmste nestje: lessenpakket ivm impact 

mezen op buxusmot, nestkastjes bouwen en ophangen in 

natuur

28
Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).



2020 Mantelzorgers Socio's + DVZ OD 1.3

Actieve vertegenwoordiging 

in de zorgraden van twee  

eerstelijnszones

Vertegenwoording Lid van ELZ Haspengouw als bestuurslid voor de cluster PZON 1
volwaardige mantelzorgorganisatie van het 

ziekenfonds

okt/20 Mantelzorgers Socio's + DVZ OD1.3 Vorming Focusgroepen
2 vormingen + bedanking met kaartje en verloting van 100 

goodiebags
2021

Geven het ziekenfonds een hartverwarmend 

imago (familie, wzc en thuiszorg).

voorjaar 20
OD5.1 en 

5.2

Kennismaking aanbod 2020, themawerking voorstellen, 

Vernieuwde S-Plus website, zeghetons@s-plusvzw.be, 

voorstelling thema GGZ + petitie

1

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

najaar 20
OD5.1 en 

5.2

Covid maatregelen, heropstart werking najaar, 

groepssubsidies, intervisie lokale werking, groepsgesprek 

beleving jaar tot dan toe.

1

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

2020
OD 5.1 en 

5.2

Digitale contactgegevens zijn verzameld en al 4 mailings met 

bevragingen of informatie verstrekken werden verstuurd
4  mailings

groepen zijn buurtgerichte antennes vh 

ziekenfonds - de vrijwilligers zijn  ambassadeurs 

van het ZF - promo en zichtbaarheid 

dienstverlening/voordelen ziekenfonds + 

gezondheidswerking

2020
OD6.1 en 

6.3
3000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020
OD6.1 en 

6.3
3000

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

05/01/2020 - 

30/04/2020

OD6.1 en 

6.3
4500

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3
18/04/1937

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020
OD6.1 en 

6.3
1

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020
OD6.1 en 

6.3
7 video's

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

12244 unieke 

bezoekers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

Bekendmaking S-Plus bij 

jonger publiek
746 volgers

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

01/01/2020 - 

31/12/2020

OD6.1 en 

6.3

241.435 ontvangers 

van 23 

nieuwsbrieven

Partnerschap met het ziekenfonds wordt 

in zoveel mogelijk S-Plus publicaties vermeld

2020 OD7.2 kwaliteit Enquête Impact S-Plus corona activiteiten

PARTICIPATIERADEN/BELEIDSWERKGROEPEN

Regionale participatieraad

Regionale participatieraad 

Beleidswerkgroep

Corona enquête

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Vakantiebrochure

Ledenwervingscampagne

 ledenblad S-Plus Mag met regionale 

katern

Uit in Vlaanderen

website www.s-plusvzw.be met regionale 

en lokale activiteiten en reizen

Regionaal S-Plus secretariaat  en nationale 

facebookpagina

Regionaal S-Plus secretariaat en nationale 

nieuwsbrieven

Wandelbrochure

S-Plus Limburg You-Tube


