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Sociaal cultureel werk tussen en
tijdens de lockdowns door 
 
Beste lezer,  

het enthousiasme van vrijwilligers, leden en 

medewerkers in de aanloop naar 2021 was groot. Er 

werd verwacht dat het nieuwe jaar een nieuwe 

realiteit zou brengen. Al snel werd duidelijk dat 2021 

niet het einde van de coronapandemie betekende. Het 

voorspelde Rijk der Vrijheid kwam er niet. We startten 

een tweede corona werkingsjaar. Net voor kerst 

kregen we en nieuwe klap. We gingen dicht tot eind 

januari 2022.  

Een aantal plannen moesten we opbergen in de 

koelkast. Die halen we er later weer uit. Corona zorgde 

voor ‘pieken en dalen’. Bij iedereen.   

Wat we, ondanks alles, toch allemaal deden dit jaar, 

lees je in dit voortgangsrapportrapport.  

We geven je per beleidsdoelstelling een overzicht van 

de centrale thema’s, landelijke acties en meer. Zij zijn 

inspiratiebron voor onze lokale groepen en nieuwe 

themagroepen. 

 

 

Veel leesplezier!  

Team S-Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zullen nog een tijdje rekening  

moeten houden 

met corona. We zijn als vrijwilliger een 

beetje meer  

psycholoog geworden. 

Luisteren naar mensen en hen gerust- 

stellen. 

Het komt allemaal wel goed. 

Maria, 69 jaar. 
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2021 IN ALGEMENE 

WERKINGSCIJFERS 

ACTIVITEITEN    

7 214     
DEELNEMERS  

86 604 
WAARVAN NIET-LEDEN DEELNEMERS 

8 411     

LEDEN 

31 702 

VRIJWILLIGERS 

2 125  

GROEPEN 

343  

ONLINE  ACTIVITEITEN 

89   

   
 

 

 



Impact van Corona op de 

algemene werkingscijfers 
Sinds haar bestaan is S-Plus gestaag gegroeid of relatief 

stabiel gebleven wat het aantal groepen betreft. Voor 2021 

zien we een volledige trendbreuk met voordien.  

Waar in 2020 de leden hun lidmaatschap hoofdzakelijk voor 

maart al verlengd was, zien we in 2021 pas de echte impact 

van Corona in onze cijfers van groepen en leden.  

De preventieve en beperkende maatregelen om grip te 

krijgen op het coronavirus hebben op de hele samenleving 

een zware impact gehad. Het lange stilvallen van het 

verenigingsleven en de daaropvolgende continu 

veranderende organisatierichtlijnen, hebben onze werking 

onder druk gezet en ons voor de eerste keer een flinke 

knauw gegeven  

 
Evolutie lokale groepen en 
themagroepen 

We zien in het aantal groepen een daling van 479 in 2020 
naar 343 groepen in 2021.  
Deze daling heeft meerdere oorzaken. 
 
In het kader van de kwaliteit van onze groepen en noden 
van ondersteuning, werd in 2019 samen met de 
vrijwilligers, een scan gemaakt van iedere groep door 
middel van een evaluatietool op basis van het levensfase-
model van Joris Piot. De groepen werden hiervoor 
ingedeeld in 4 mogelijke levensfasen. 
Resultaat hiervan voor heel Vlaanderen was dat 25 % van 
de lokale groepen verstillend waren, 30 % routineus, 28,5 
% autonoom en 16,5 % startend. 
Begin 2020 werd er gestart met een plan van aanpak per 
levensfase evenals intervisie van de educatieve 
medewerkers. Doch dat plan van aanpak werd on hold 
gezet met de start van de covid pandemie. 
Vanaf dat moment hebben we ingezet op ondersteuning en 
activeren op afstand, alternatieve werking, begrijpbaar 
maken en doorgegeven richtlijnen.  
 
Er was begin 2021 zeer snel een trend merkbaar binnen de 
groepen in de verstillende levensfase.  
De pandemie en de daaropvolgende nasleep hebben de 
beslissing om de werking te stoppen doen versnellen. Deze 
stopzetting betrof vooral kleinere groepen of oudere 
groepen waar de trekkers door de pandemie wegvielen en 
er geen nieuwe trekkers gevonden werden. Als we kijken 
naar de mensen zelf dan betrof het oudere leden. Niet 
toevallig de doelgroep die het zwaarste getroffen werd 
door corona. 
De fysieke ondersteuning van de groepen op de trefdagen, 
de planningsvergaderingen, op activiteiten van de groepen 
of via een apart overleg met een vrijwilliger viel weg. 
Niettegenstaande alle vernieuwde (digitale) creativiteit en 
ondersteuning telefonisch en via de stoepbezoeken, 
hebben de oplopende coronabesmettingen, de angst voor 
het virus, het steeds weer thuisblijven door de lockdowns 
en het op slot gaan van onze groepen, vrijwilligers en 
deelnemers afgeschrikt.  
 

‘We zijn uitgeblust. We zijn op’ 
 
Uit de begeleidende gesprekken blijkt dat de druk en de 
toegenomen belasting op de vrijwilligers enorm is 
toegenomen. 
Veel besturen maakten zich zorgen over hun eigen 
gezondheid en die van deelnemers, ook was er de 
onzekerheid over het herstel als de coronacrisis voorbij is. 
De vele steeds veranderende regels droegen tot hun 
beslissing bij. Het heropstarten van activiteiten om kort 
nadien weer te moeten stoppen heeft sporen nagelaten. 
Onze doelgroep werd het hardst getroffen door de 
pandemie (zie ook ledenevolutie). Er werden zowel 
vrijwilligers als deelnemers getroffen. Fysiek en emotioneel 
was dit voor velen een niet te onderschatten zware klap, 
ook op onze medewerkers heeft dit indruk gelaten. 
 
Maar hoe hard het ook is, realiteit is dat ieder nadeel ook 
zijn voordeel heeft. Binnen de verstillende levensfase was 
er sowieso een te verwachten natuurlijke uitval, getuige 
ook de aanpak in begeleiding van deze groepen. 
Corona heeft dit natuurlijke proces zeer sterk versneld. 
Waardoor S-Plus op heel korte tijd een andere realiteit 
heeft van groepen en de levensfase waarin ze zich 
bevinden. We merken ook op dat groepen die zich goed 
aangepast hebben tijdens de pandemie een deel van hun 
flexibiliteit behouden hebben. Hierdoor zien we bij een 
aantal groepen een verschuiving van levensfase of een 
combinatie van levensfases. Mede dankzij corona waren 
zaken rond organiseren en nieuwe manieren van verenigen 
makkelijker bespreekbaar. De uitdaging gaat er voor de 
educatieve medewerkers in bestaan om dat actief te blijven 
houden binnen de groepen in de volgende beleidsjaren 
 
Een ander facet van het dalend aantal groepen is te wijten 

aan het ontbinden van een aantal thematische groepen. Ze 

werden opgericht met een beperking in tijd en kenden 

vooral hun doel en werking in kader van het vorige 

beleidsplan.  

Een hergroepering aangepast aan de thema’s en 

doelstellingen van het huidige beleidsplan droeg hier ook 

aan bij.  

Nu we terug mogen organiseren en er minder beperkende 

maatregelen zijn verwachten we dat er in de toekomst 

opnieuw een stijging zal zijn in groepen. Deze stijging gaat 

geleidelijk aan gebeuren en de eerste fundamenten werden 

hiervoor in 2021 al gelegd binnen de thematische groepen.  

Deze nieuwe groepen worden opgestart naar aanleiding 

van de vernieuwende werking binnen S-Plus, met als basis 

het huidige beleidsplan. Dit zal duidelijk worden in 2022 en 

de komende beleidsjaren.  

Daarnaast blijven we inzetten op de ondersteuning op maat 

van onze lokale groepen, het begeleiden en coachen van 

onze vrijwilligers. 



 

Ledenevolutie  
Ten opzichte van 2020 is het ledenaantal in 2021 gedaald 
met 7.867. Deze gegevens zijn de bruto cijfers waarin de 
verliezen (ontslag/ overlijden) en de ledenwinst verwerkt 
zitten. We wierven nieuwe leden, maar de instroom ervan 
was te gering om de daling op te vangen. Dit is eveneens 
een gevolg van de coronapandemie. De stopzetting van 
groepen en de sterfgevallen bij onze doelgroep verklaren 
een deel van deze daling. Anderzijds merken we dat onze 
leden in 2021 lang gewacht hebben met het hernieuwen 
van hun lidmaatschap. De uitlopende lockdowns, 
fluctuerende beschermingsmaatregelen en veelvuldig 
annuleren van activiteiten heeft ervoor gezorgd dat veel 
leden uiteindelijk niet vernieuwd hebben in 2021. We 
hopen dat we ten laatste in 2023 terugkeren naar een 
continu lopend werkingsjaar en dat zich dat vertaalt in een 
stijging van leden en deelnemers.  
Als we een analyse maken van de leden zien we dat: 

- 43% van de leden jonger is dan 70. Bij deze jongste 

groep is er een daling 999 leden 

- 37% is 70 jaar-80 jaar. Hier daalt het aantal leden 

met 1.123 

- 20% is 80+. Hier zien we een daling van het aantal 

leden met 5.745. Waarvan 2.087 overlijdens.    

We tellen 58% vrouwen 42% mannen. Ondanks we de 

oorzaak kennen baart dit negatief saldo ons zorgen en dit 

vraagt om gestage opbouw de komende jaren.    

 

 

Evolutie in vrijwilligers  
Alle groepen worden getrokken door vrijwilligersteams. We 

maken een onderscheid tussen de trekkers van de groepen 

en activiteiten, de helpende handen, thematische 

vrijwilligers en beleidsvrijwilligers. Het aantal vrijwilligers 

neemt af in 2021 met 646 (-7%). Dit is een logisch gevolg 

van de daling in de groepen. De verhouding man/vrouw 

blijft nagenoeg constant (44% mannen en 56% vrouwen). 

Een vrijwilligersteam telt gemiddeld 5 vrijwilligers. De 

verhouding man-vrouw blijft evolueren in het voordeel van 

de vrouwen (van 56% in 2020 naar 57% in 2021). De 

leeftijdsverdeling wijst op een veroudering van de 

teamleden (van 45% jonger dan 70 in 2019 naar 39% jonger 

dan 70 in 2021). 

 

 
 

Activiteiten in de groepen 
Deze cijfers zijn het resultaat van de input door de 

vrijwilligers in de groepen. Dit is dus niet de volledige 

weergave van de georganiseerde activiteiten.  

Daling van de activiteiten door corona en wegvallen van 

de groepen  

De ontmoetingsactiviteiten vertonen een stijgende trend 

van 2.040 in 2020 naar 3.210 in 2021. 

Educatieve activiteiten stijgen van 824 in 2020 naar 1.784 in 

2021.  

Het aantal culturele activiteiten kent een daling met 118 

t.o.v. 2020. Er is een stijging van het aantal groepen met 

bewegingsactiviteiten van 36 in 2020 naar 64 in 2021. 

Groepen richten in 2021 gemiddeld 26 beweegactiviteiten 

in en bereiken samen 9.014 deelnemers. Het aantal 

groepen dat een aanbod heeft m.b.t. belangenbehartiging 

en dienstverlening, informatief, actiegericht tot 

meewerkend in de gemeentelijke ouderenadviesraad kent 

een daling van 4.549 naar 1.875.   

 

 
 
T.o.v. van 2020 werden er 3.437 meer activiteiten 

georganiseerd in 2021. 
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Er was in 2021 een daling van 22.022 deelnemers aan de 

activiteiten.  

 

Leden en niet-leden  
Dankzij onze alternatieve en thematische werking tijdens 

de lockdowns, de meer open werking van de groepen en de 

beperkende maatregelen zijn we erin geslaagd om 8.411 

niet-leden te bereiken. 

We gaan hier in de toekomst verder mee aan de slag en 

nemen dit mee in de impactmeting en rapportage van de 

werking. 
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VERBINDEN 
Bridging en bonding 
 

6 
Intervisies groepswerking  
 

18 
Coronacommunicaties naar vrijwilligers  
 

27 
Participatieraden vrijwilligers  
 

10 
Infomomenten werkgroep verenigingen  
 

145.786.497 
Stappen tijdens de Bubbelwandelingen  
 

 
Sociaal cultureel werk tijdens de 
lockdowns 
We hebben ondanks het anders samen-leven en samen-
werken niet stilgezeten. Ook in 2021 waren er lange 
periodes dat we met onze groepen niet fysiek mochten 
samenkomen.  
Niettegenstaande de belemmeringen, ontstond er opnieuw 
een innoverende veerkracht. Doordrenkt en met respect 
voor de veiligheidsmaatregelen, gingen we op zoek naar 
een nieuw aanbod om plussers bij elkaar te brengen.   
Want ook tijdens lockdowns kan je aan sociaal-cultureel 
werk doen. 

 
Intervisie educatieven en 
groepswerking  
Met de educatieve medewerkers kwamen we 6 keer online 
samen voor intervisie en bespreking van de groepswerking 
en -begeleiding. Deze intervisie draaide rond kennis en 
ervaringen delen om de verbondenheid in de groepen te 
stimuleren tijdens corona. We organiseerden 
stoepbezoeken, wandelacties en belcirkels. Er werd ook 
gewerkt op de levensfasen van de lokale groepen en 
geoefend op motivatie bij vrijwilligers en het grotsyndroom 
na de coronaperiode en lockdowns.  
 
 

Ondersteuning vrijwilligers en 
groepen in coronatijden 

Coronacommunicatie 
Het overlegcomité kwam 18 keren samen, waarna we 
telkens updates van de geldende coronamaatregelen 
werden gedeeld met de groepen en de vrijwilligers. Verder 
bestond onze ondersteuning in het uitwerken van 
protocollen, een leidraad voor coronaproof groepswerking, 
de nota ‘Hoe de draad weer oppikken na lockdown’, een 
nieuwe opstartnota voor de groepen en het delen van de 
inspiratiekit ‘Lokaal verenigen tijdens en na coronatijden’.  
 

Inspraak  
De participatieraden 
Tijdens dit coronajaar was het belangrijk om in contact te 
blijven met de lokale groepen en de vrijwilligers. Niet enkel 
voor de inspraak in de aanpak naar de activiteiten tijdens 
corona en de belangrijke updates in de maatregelen, maar 
ook om de binding met hen niet te verliezen. Een klankbord 
was meer dan ooit nodig.    
De groepen en vrijwilligers werden digitaal vaardig gemaakt 
met een handleiding voor het gebruik van Teams om de 
vrijwilligersparticipatieraden online te kunnen volgen, 
indien deze niet fysiek konden doorgaan. In 2021 werden er 
22 participatieraden georganiseerd die online doorgingen, 
en 13 konden ook fysiek plaatsvinden.    
Tussentijds werden de bestuursvrijwilligers in heel 
Vlaanderen bezocht door onze medewerkers tijdens de 
stoepbezoeken.   
 

Werkgroep Verenigingen 
De werkgroep verenigingen van De Federatie kwam 10 keer 

samen en werkte in 2021 grotendeels rond de 

coronamaatregelen binnen sociaal cultureel werk en de 

corona-updates. De uitwisseling zorgde voor een bridging 

naar andere verenigingen. In deze werkgroep werd er een 

inspiratiekit ‘Lokaal verenigen tijdens en na coronatijden’ 

ontwikkeld. Deze toolkit werd besproken tijdens de 

intervisie met onze educatieve medewerkers en gedeeld 

met de lokale groepen van S-Plus. Verschillende acties 

werden ook opgenomen door onze groepen, zoals het 

onderling contact houden met de belcirkels en 

Whatsappgroepen, het digitaal verenigen met videobellen 

en Zoom- en Teamsmeetings, bubbel-events van 

wandelingen tot zoektochten, maar vooral de kleinschalige 

initiatieven zoals de stoepbezoeken, openluchtbabbels en 

ontbijt aan huis werden door de S-Plus groepen opgepikt.  

Het filmpje ‘Alle relevante coronaregels uitgelegd in 13 
minuten’ van de Federatie werd gedeeld met al onze 
groepen.  
 

S-Plus Beweegt 
Indoor samenkomen mocht lange tijd niet, dus keken we 
naar wat buiten kon. 
We stampten samen met onze lokale vrijwilligers 
wandelactiviteiten uit de grond. Wandelen is goedkoop en 
zeer toegankelijk. Een ander groot voordeel van wandelen 
voor plussers is dat het zorgt voor meer sociaal contact. Je 
leert nieuwe mensen kennen, want de wandelingen staan 
open voor iedereen. Tijdens je wandeling of dat nu in de 
stad is of op het platteland of in een natuurgebied, je komt 



altijd mensen tegen. Maar, bij S-Plus draait het natuurlijk 
over in groepsverband te gaan wandelen. Onze vrijwilligers 
deden een oproep in de gemeenten en maakten groepjes. 
Eerst bubbelwandelingen van 2 en naarmate de 
maatregelen het toelieten met steeds grotere groepen. 
Wat hierbij ook nog helpt, is dat het wandelen een soort 
‘stok achter de deur’ is, wanneer je afspraak maakt met 
anderen om te gaan wandelen. Door samen te wandelen 
zorg je ervoor dat je daadwerkelijk gaat. Dat heeft weer een 
positieve invloed op het lichamelijk en geestelijk voelen. 
Naast het verenigen online en op kleine (bubbel)schaal, 
ondersteunden we een groter event om verbondenheid te 
creëren. We organiseerden samen met S-Sport//Recreas, 
Viva-Svv van 1 april tot 30 juni een stappencompetitie om 
dit te stimuleren. Gekoppeld aan de actie ‘Ikblijfmezelf’ en 
de slogan ‘Ik ga voor de 100, procent mezelf zijn’ kregen de 
begeleiders van de groepen een fluo hesje om op wandel te 
gaan en een folder met tips om verbondenheid te creëren. 
De (bubbel)groep die de meeste stappen kon registreren 
kreeg een ontbijtmand. In totaal werden er met meer dan 
40 groepen 145.786.497 stappen gezet, dat is 3.644,6 keer 
de aarde rond. Het is door corona nog duidelijker geworden 
dat samenkomen en elkaar ontmoeten zeer belangrijk is 
voor ons welzijn en dat naast gewoon genieten dit een 
boost is voor de gezondheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cultuurconsumptie 
In ons beleidsplan las u dat cultuurparticipatie meer is dan 
plussers toe leiden tot cultuuractiviteiten en hierrond 
drempels wegwerken. Het organiseren van activiteiten 
waar plussers creatief cultuur kunnen beoefenen in groep 
werd echter steeds meer een activiteit van een beperkt 
aantal deelnemers. Er is wel een grote vraag om 
cultuurconsumptie te blijven organiseren. Hoewel besloten 
werd niet in te zetten op de culturele functie in brede zin, 
wordt cultuurconsumptie binnen de ontmoetings- en 
ontspanningsfunctie voorwaardenscheppend in de 
organisatie gebruikt om in te zetten op de 
gemeenschapsvormende functie. Uiteraard vormt dit 
slechts een deelaspect van de gemeenschapsvormende 
functie. We versterken het sociale netwerk van plussers 
door cultuurconsumptie aan te bieden binnen de vrije tijd. 
We ondersteunen hen met een aanbod met een breed 
spectrum aan evenementen vanuit de samenwerkingen 
met externe cultuurleveranciers. We maken participatie 
voor onze doelgroep laagdrempelig door lagere 
toegangsprijzen via groepsaankopen te onderhandelen en 
te zorgen voor vervoer en begeleiding met vrijwilligers 
(Digitale tour Andy Warhol, musical Daens, Dagje Brusselen, 
Koninklijke manufactuur wandtapijten De Wit, enz…) 
 

 

 

 

 

 

  



Gezondheidskloof 

Begrijp je dokter 
Werken aan gezondheids-
geletterdheid 
Uit de grote gezondheidsenquête blijkt dat 1 op de 3 Belgen 
het moeilijk heeft met het begrijpen van medische 
informatie. In dezelfde enquête worden plussers aangeduid 
als één van de kwetsbare doelgroepen wat betreft het 
niveau van hun gezondheidsvaardigheden. Gezondheid is 
een prioritair thema binnen de missie en het beleidsplan 
van S-Plus. Gezondheidsgeletterdheid staat er expliciet in 
vermeld. Het hoofddoel van ‘Begrijp je dokter’ is 
gezondheidsgeletterdheid verbeteren bij de meest 
kwetsbare plussers. Enerzijds, trachten wij dit te bereiken 
door middel van een sensibiliseringsactie bij de huisartsen 
en andere eerstelijnszorgverleners. Anderzijds, werd ook 
ingespeeld op de noden van plussers en hun omgeving. We 
sensibiliseren, versterken en ondersteunen deze doelgroep 
door middel van duidelijke, begrijpbare informatie. Deze 
specifieke kennis zal vermoedelijk leiden tot een 
gedragsverandering.  
‘Begrijp je dokter’ bestaat uit verschillende onderdelen: een 
laagdrempelige folder met een afscheurkaartje met 
richtvragen (basis is de Ask me 3-methodiek), ondersteund 
door een animatiefilmpje en de website 
www.begrijpjedokter.be. De folder werd ontwikkeld met 
als doel bij te dragen aan de gezondheidsgeletterdheid van 
de doelgroep, aangezien het zowel de patiënten informeert 
als een handig hulpmiddel is bij het bezoek aan de dokter of 
andere zorgmedewerkers. Het helpt dus bij het ontwikkelen 
van gezondheidsvaardigheden.  
De folder is ingedeeld in stappen en brengt verschillende 
hulpmiddelen samen. Enerzijds, bevat de folder visuele 
hulpmiddelen zoals een pijnschaal met smileys, een 
tekening van het lichaam en afbeeldingen van 
ziektesymptomen. Anderzijds, zijn er ook tips voor bij een 
consultatie, voorbereidingschecklijsten en 
voorbeeldvragen.  
Op de folder staat ook een verwijzing naar de website.  
Met Begrijp je dokter willen we dus enerzijds mensen 
ondersteunen in het communiceren met hun zorgverleners.  
Anderzijds, is het probleem van gezondheidsgeletterdheid 

niet alleen een probleem van de patiënt. Ook aan de kant 

van de zorgverleners moeten inspanningen geleverd 

worden. Daarom werd de website www.begrijpjedokter.be 

ontwikkeld waar meer informatie op te vinden is voor 

zowel patiënten als professionelen: gratis aanvragen folder, 

getuigenissen, een zelftest, begeleidende tips en een 

overzicht van bestaande methodieken om te werken aan 

gezondheidsvaardigheden kunnen hier worden 

geconsulteerd. Deze website bevat ook het filmpje dat het 

werken met de folder ondersteund. 

https://www.youtube.com/watch?v=tLgF4bUQ6gE 

De campagne werd gepromoot op de inspiratie dag 

‘Versterken van gezondheidsvaardigheden’ van Stad Gent, 

Dienst Regie Gezondheid en Zorg (25-11). In het artsenblad 

In de praktijk verscheen het sensibiliseringsartikel van S-

Plus ‘Begrijpt de arts zijn patiënt?’.  

Er werd een artikel op de website van S-Plus geplaatst. De 

campagne verscheen ook in 10 nieuwsbrieven van de ELZ 

en op 11 andere websites. S-Plus werd partner van de 

Alliantie Gezondheidsvaardigheden Nederland. 

Hier doen we inspiratie en kennis op via de bijeenkomsten 

en activiteiten van de Alliantie. Ze ondersteunden de 

verspreiding van onze campagne en de activiteiten zijn ook 

opgenomen op hun website, nieuwsbrief en hun social 

mediakanalen.  

Ook in 2022 blijft de website online en wordt het thema 

verder uitgerold. 

9.585 
Folders 
naar organisaties  
 

7.885  
Folders op 
aanvraag via website  
 

14.372 
Bezoekers website  
 

649 
Kijkers animatiefilmpje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://limburggastvrij.us11.list-manage.com/track/click?u=cb022b4348f4b968117e953de&id=524e22f8cb&e=997a74e2aa
https://limburggastvrij.us11.list-manage.com/track/click?u=cb022b4348f4b968117e953de&id=524e22f8cb&e=997a74e2aa
https://www.youtube.com/watch?v=tLgF4bUQ6gE


Gevraagd en Gezocht 

Bevraging Levenswijsheden 

geestelijke gezondheid 
Het ontwerp voor de enquête startte in het najaar 2020. De 

bevraging werd verzonden augustus 2021. Het rapport 

werd geschreven in het najaar 2021 en de resultaten 

werden belicht in december 2021. Er werd een bevraging 

uitgewerkt i.s.m. Christel Geerts (gerontoloog) en Charlotte 

Brys (psycholoog). Deze bevraging polst bij de plussers naar 

hun geestelijke gezondheid. We waren niet alleen op zoek 

naar hun noden, maar vroegen ook naar hun kennis en 

ervaring. Welke levenswijsheden mogen volgens de 

deelnemers niet verloren gaan? Welke tips om gezond 

ouder te worden willen ze delen met anderen? Met welke 

thema’s die verbonden zijn aan geestelijk welzijn hebben ze 

al ervaring? Welke thema’s vinden zij belangrijk en leven bij 

de doelgroep in kader van geestelijke gezondheid? Uit deze 

bevraging trokken een aantal thema’s onze speciale 

aandacht. Dit zijn enerzijds thema’s waarover de 

bevraagden zelf aangaven meer te willen weten. Anderzijds 

zijn er een aantal thema’s die misschien niet bij naam 

werden genoemd, maar waar we uit de antwoorden 

konden afleiden dat ze belangrijk zijn voor een groot deel 

van hen. Deze 6 thema’s zijn: digitalisering, hulp durven 

vragen, bewegen, piekeren, cognitief functioneren en rouw 

en verlies. Hieruit kiezen we werkthema’s voor de volgende 

beleidsplanjaren. In 2022 gaan we aan de slag met 

‘digitalisering’ en ‘hulp durven vragen’.  

Deze 2 thema’s pakken we aan in een reeks 'interactieve 

sessies' waar ervaringen worden gedeeld, met als bedoeling 

elkaar te inspireren. Charlotte Brys, ouderenpsychologe, 

zorgt voor achtergrondinformatie en kadering. In deze 

sessies komen ook tips en tricks van de plussers zelf aan 

bod. Het zijn tips van plussers voor plussers. De focus ligt 

op preventie. Ook worden er ambassadeurs onder de 

plussers aangetrokken om elk van deze thema’s een 

‘gezicht’ te geven.  

De resultaten van de bevraging werden in een publicatie 
gebundeld. De behandelde thema’s worden per beleidsjaar 
gepubliceerd. Hierin zitten de levenswijsheden van de 
plussers zelf, waarbij de experten als back up situering 
geven. 
De beste tips en levenswijsheden, die vanuit de plussers 
zelf komen, worden op een verjaardagskalender gedrukt en 
gebruikt tijdens de sessies. De campagne geestelijke 
gezondheid wordt hiermee gepromoot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.255 
 
Ingevulde bevragingen  
 

 
 

54 
 
Ambassadeurs  
 
 
  



 

 
  

 
  

 

“Het thema geestelijke gezondheid op 

deze manier aanpakken is voor mij 

nieuw. Ik luisterde naar de ervaringen 

van de andere deelnemers. Het 

inspireerde mij” 

  

Pieter: deelnemer activiteit Gevraagd &Gezocht. 

Levenswijsheden Geestelijke Gezondheidszorg. 

  

“De 

levenservaringen 

van de andere 

plussers deden me 

goed. Ik stond niet 

alleen”.  

 

 

Anita: deelneemster 

activiteit ‘Gevraagd & 

Gezocht. 

Levenswijsheden 

Geestelijke 

Gezondheidszorg 

  



 

 

 

 

En ook nog dit 
 

Webinars Ann Peuteman en Lucas Van de Ven, 
Themanummer S-Plus Mag Geestelijke 
Gezondheid Ik blijf mezelf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Vergadering  

en Bestuursorgaan  

Goed bestuur bij S-Plus  
  

Een vzw goed besturen is ook je vzw omringen met 

gemotiveerde bestuurders. Ze hebben uiteenlopende 

competenties: welzijn, cultuur, ouderenbeleid, HR, financiën, 

vzw en vennootschapswetgeving, audit, stakeholders… 

Met zijn allen dragen ze bij aan een democratische, 

duurzame en solidaire maatschappij. 



 

Kwetsbare Plussers 

Door de coronapandemie waren veel Plussers op een 
gegeven moment kwetsbaar. Door de lockdowns, social-
distance en het noodzakelijk beperken van contacten werd 
bijna elke Plusser geconfronteerd met een vorm van sociaal 
isolement.  
Om dit op te vangen zijn de groepen aan de slag gebleven 
met belcirkels, stoepbezoeken, het kleinschalig organiseren 
van contactmomenten, on- en offline. S-Plus Klikt (zie 
verder) krijgt ook concreet vorm, want als de pandemie iets 
in versnelling heeft gezet, is het de digitalisering en de nood 
van plussers aan ondersteuning hierin. 
 

Bereiken van mensen in sociaal 
isolement 
In januari stuurden we alle deelnemers een kaartje met een 
HART. Het kaartje was letterlijk een hart onder de riem, 
met een inspirerende, solidaire boodschap. De 
contactgegevens van de medewerkers werden op het 
kaartje gezet voor wie nood had aan een babbel of een 
luisterend oor. 987 mensen gingen hierop in. 

 

Zorgmoatjes  
Labowerking Personen met dementie en hun 
mantelzorger 
Als persoon met dementie wil je het gevoel hebben dat je 

er nog bij hoort en kan deelnemen aan een vrijetijdsaanbod 

en sociaal contact. Dit geldt trouwens net zo voor de 

mantelzorgers. Ook zij hebben recht om te kunnen zijn wie 

ze zijn, en niet te verengen tot enkel 'zorger'. Met dit 

project kunnen zowel de personen met dementie als hun 

mantelzorger blijven wie ze zijn. 

In december 2021 dienden we het project in bij de 
Warmste Week en werden 1 van de 200 gekozen projecten. 
We kregen een budget van 500 euro van de Koning 
Boudewijnstichting, dat we extra investeren om het project 
in 2022 concreet vorm te geven. 
Het pilootproject Zorgmoatjes uit Zwevegem dient als 
voorbeeld om dit ook in de andere regio’s in Vlaanderen uit 
te proberen.  
Zorgmoatjes van S-Plus zijn vrijwilligers die inzetten op 
activiteiten voor personen met dementie én hun 
mantelzorger. We willen hiermee 4 doelstellingen bereiken, 
namelijk: 

 personen met dementie en hun mantelzorger uit 
hun sociaal isolement halen; 

 het taboe rond dementie doorbreken; 
 de mantelzorger informeren, ondersteunen en 

ontlasten; 
 ontmoeting en ervaringsuitwisseling tussen 

mantelzorgers stimuleren. 
Als mantelzorger heb je een groter risico om sociaal 

geïsoleerd te geraken. Via ontmoetingen willen we 

ervaringen uitwisselen tussen mantelzorgers. 

Mantelzorgers vinden steun bij elkaar en putten kracht uit 

het verhaal van een ander. Daarnaast is de diagnose van 

dementie vaak ingrijpend voor de relatie tussen 

mantelzorger en de persoon met dementie. Ook aan die 

relatie onderling willen we werken.  

IJsbreker  
Labowerking Eenzaamheid  
Samen met de Buddyvrijwilligers werd een evaluatie 
gemaakt na 1 jaar werking Full Buddy in samenwerking met 
de VUB en ons ziekenfonds. Het uitgangspunt van FB was 
om op basis van vragenlijsten samengesteld door de VUB, 
plussers te bezoeken en te ‘detecteren’ of zij in 
eenzaamheid leefden, ja dan neen. Uit de evaluatie met de 
vrijwilligers blijkt dat deze werkprocedure zeer tijdrovend 
is. Het voorbereiden van het bezoek, het voorbereiden van 
afspraken, de bezoeken zelf, de zeer lange vragenlijst, de 
bezoeken en het inputten van de antwoorden is niet 
evident en maakte ook dat vrijwilligers afhaakten. Dit doet 
niets af aan de opzet van het project. Maar toch kwam de 
vraag of er geen eenvoudigere manier is, om hetzelfde doel 
te bereiken. Zo ontstond het idee in de S-Plus werkgroep 
Kwetsbaren om IJsbreker up te daten. In dit project zal 
worden samengewerkt met andere organisaties bv. 
thuiszorgdiensten en de eigen vrijwilligers. Het project richt 
zich vooral naar 80+ en stelt zich tot doel het ontwikkelen 
van een tool en methoden die een bijdrage leveren aan het 
versterken van het sociaal netwerk van thuiswonende 
oudere plussers. 
Samen met de vrijwilligers zal binnen de Werkgroep 
Kwetsbaren dit project vorm krijgen. 
Het proefproject IJsbreker zal verder worden uitgewerkt in 
2022. Na de lightversie hiervan met de ‘S.O.S’ kaart in 2020 
en de ‘Hart onder de riem’ kaart in 2021 willen we in 2022 
onderzoeken of we een signaalkaart kunnen verdelen in 
kwetsbare buurten en de gekoppelde actie ruimer maken 
dan alleen een luisterend oor.  

 
Hartenwens 2021 
De vrijwilligers van S-Plus zijn een aanspreekpunt voor de 

senioren in hun buurt. Regelmatig vangen ze dromen en 

wensen op van de oudere plussers. Jaarlijks voorziet S-Plus 

een budget om een aantal van die wensen om te zetten in 

realiteit. De wensen zijn soms groots en spectaculair, maar 

de meeste wensen zijn eenvoudig en gaan over verbinding, 

sociaal contact en reminiscentie. Door corona lag het 

project uiteraard even stil, maar mensen blijven gelukkig 

dromen. Toen het even kon zijn er 4 hartenwensen in 

vervulling kunnen gaan.  

Roza, werd sterrenchef voor 1 dag in ‘Colette’ te 
Westerlo. 
Roger, woonde eindelijk nog eens een match van de 
Rode Duivels bij in het Koning Boudewijn stadion. 
Roger is volledig verlamd en heeft hierdoor altijd hulp 
nodig. 
Lucie, bezocht haar nicht in Willebroek. Door 
omstandigheden kunnen ze moeilijk fysiek bij elkaar 
geraken en hadden ze elkaar jaren niet meer gezien, 
ze bellen wel elke dag. We brachten Lucie tot bij haar 
nicht om samen mosselen te eten.  
Maurice, ging naar Scherpenheuvel om er de 
pepernoten uit zijn jeugd te proeven.  



  

En ook nog dit  

  

Communicatie onder de loep 

We beslisten landelijk om meer in te zetten op digitale 
nieuwsbrieven om de werking te promoten. Onze 
algemene nieuwsbrief is er voortaan maandelijks in 
plaats van 2-maandelijks. We merken hier ook een 
stijging in het aantal abonnees, van ongeveer 10.000 
naar 16.000. Daardoor vinden meer mensen de weg 
naar onze website en onze Facebookpagina. 
In S-Plus Mag brengen we onze beleidsdoelstellingen 
naar voor door middel van interviews. Bart 
Demyttenaere heeft het over 
gezondheidsgeletterdheid, Daan Duppen over 
stereotypering van plussers en met André 
Vannieuwkerke praten we over voorafgaande 
zorgplanning. We hebben ook oog voor de actualiteit en 
laten Frank Vandenbroucke en Marc Van Ranst aan het 
woord in kader van corona. Melissa Depraetere vertelt 
uitgebreid over de afbouw van de bankdiensten en 
Karine Lalieux heeft het over het pensioenbeleid. Met 
het themanummer rond geestelijke gezondheid 
ondersteunen we de Solidaris campagne ‘Ik blijf mezelf’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digitale Inclusie  
en de doelgroep 

83 
 
Swipe Cafés  
 

 

17 
 
Digivrijwilligers  
 

 

751 
 
Deelnemers  
 

 

27 
 
Digivrijwilligers@home  
 

 

54 
 
Uren thuistussenkomsten  
 

 

64 
 
Fysieke uren 
Digitale cursussen in groep  
 

 

50 
 
Uren online 
Digitale cursussen in groep  
 

 

Laboproject S-Plus KLIKT  

Digitaal aanbod voor plussers 
S-Plus onderkent het belang van de digitalisering en werkt 
mee om de digitale kloof te verkleinen. We komen hiermee 
tegemoet aan een beleidsprioriteit van de Vlaamse 
overheid en van heel wat sectoren.  
Plussers die niet volgen of niet kunnen volgen, dreigen heel 
wat te verliezen. Denk aan steeds meer en alleen digitale 
doktersafspraken, online bankieren, tegemoetkomingen of 
premies die uitsluitend digitaal aangevraagd kunnen 
worden… Deze technologische ontwikkelingen vergroten de 
kwetsbaarheid van plussers. Daarom is het voor onze 

vereniging des te belangrijker om in te zetten op digitale 
inclusie. Corona werkte ook als een technologische 
stroomversneller. We zetten meer in op het gebruik van 
QR-codes, bestellen online eten, betalen digitaal tickets van 
bus en trein, enz. Tijdens deze crisis zijn bedrijven, 
dienstverleners en de overheid ook snel overgeschakeld 
naar digitale vormen van communicatie en dienstverlening. 
Corona bracht aan het licht hoe actueel en essentieel 
digitale inclusie is. 
  

“De helft van de senioren is niet in 
staat berichten te versturen of te 
videochatten.”   
L. Demarez - mediaprofessor UGent 2020.  
 
Uit gesprekken met onze doelgroep blijkt dat veel 
deelnemers de vreugde omtrent de digitalisering niet 
delen, bang zijn voor het ‘nieuwe’ en het overwinnen van 
obstakels. In dit digitale tijdperk hebben zij een persoon 
naast zich nodig die hen op hun tempo, in begrijpbare taal 
digitale behendigheid aanleert, want desondanks hun 
zelfredzaamheid schieten heel wat vaardigheden tekort. Dit 
zorgt voor frustratie en ontgoocheling, omdat ze hierdoor 
bepaalde verrichtingen niet zelfstandig kunnen uitvoeren. 
Zij die kunnen moeten de hulp inschakelen van kinderen en 
kleinkinderen bij bv. het digitaal uitvoeren van bankzaken, 
omdat fysieke bankkantoren ook steeds meer uit beeld 
verdwijnen. Er is dus werk aan de winkel. 
Samengevat: ICT is vandaag in alle sectoren aanwezig, wat 
maakt dat plussers op heel wat terreinen van het 
maatschappelijke leven risico lopen uit de boot te vallen en 
de coronacrisis heeft de samenleving geleerd dat het niet 
voor iedereen evident is om deel uit te maken van een 
maatschappij waar digitale deskundigheid vereist wordt en 
dat de hulp, om de juiste weg te vinden, vaak uitblijft. 
Met die kennis zijn we aan de slag gegaan. Wat kan S-Plus 
betekenen voor de samenleving waar plussers uit de 
‘digitale boot’ vallen?  
Deelnemen aan de samenleving moet een recht zijn. Het is 
onze plicht en deze van de overheid om hiervoor te zorgen. 
Als een missie- en waarden gedreven organisatie dragen we 
bij tot een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire 
samenleving door de verbindende, de kritische en de 
laboratoriumrol actief op te nemen. 
Binnen onze kritische rol waken we erover dat plussers die 
digitaal niet meer mee kunnen hier niet het slachtoffer van 
worden.  
Samen met onze beleidsvrijwilligers blijven we strijden voor 
het investeren in niet-digitale hulp of dienstverlening. Er 
moet garantie zijn op een ondersteuningsnetwerk dat een 
betaalbare, klantvriendelijke hulpverlening moet aanbieden 
voor niet digifitte plussers. Bovendien oordelen onze 
deelnemers ook over de gebruiksvriendelijkheid van 
applicaties. Deze zijn dikwijls complex. Zo dragen ze direct 
bij tot het verbeteren ervan. 
Er is ook een passende training en ondersteuning nodig bij 
het gebruik van digitale middelen.  
Met S-Plus Klikt dichten we de hiaten, vervullen we deze 
rollen en investeren we in de digitale inclusie en 
geletterdheid van plussers. Bij de activiteiten ligt de focus 
op minder digifitte plussers. We maken hen digitaal 



weerbaarder en versterken hun motivatie om digitaal actief 
te zijn. Met het laboproject S-Plus Klikt zet S-Plus in op 
participatie en e-inclusie van een kwetsbare groep. 
We zetten een samenwerking op met Avansa en CVO, 
waarbij de klemtoon ligt op aangepaste digitale cursussen 
en trainingen.  
In onze Swipe Cafés komen deelnemers dan weer op een 
laagdrempelige manier in fysieke groepen samen en 
ondersteunen we bij hun digitale vragen en brengen we 
hen gebruiksvriendelijk naar digitale dienstverlening. We 
bouwen hiervoor een ondersteuningsnetwerk met plusser 
vrijwilligers (peer-to-peer) uit. We deden een brede oproep 
voor het rekruteren van vrijwilligers en werkten hiervoor 
een vorming uit. Zij geven ondersteuning aan minder 
digifitte plussers. Doel is kennisdeling. In groep samen 
oplossingen zoeken en mekaar helpen bij digitale vragen.  
Om de activiteiten bekend te maken maakten we promo via 
flyers, bierkaartjes, animatiefilmpje, S-Plus Magazine…  
Iedereen is welkom. 
We benadrukken hier het belang van sociaal leren. Plussers 
ondersteunen elkaar, versterken hun contacten en sociale 
netwerken en ze bouwen aan nieuwe inzichten door het 
delen van ervaringen tijdens de fysieke bijeenkomsten in de 
Swipe Cafés.  
Met de digivrijwilligers@home, zetten we in eerste 
instantie in op een 1 op 1 begeleiding voor plussers die 
minder mobiel zijn en zich moeilijk kunnen verplaatsen naar 
de groepsbijeenkomsten. We beschouwen het werken met 
vrijwilligers aan huis eveneens als een aspect van de 
gemeenschapsvorming. Dit is vanuit leeroogpunt een sterk 
verdedigbare keuze. Het gemeenschapsvormend effect 
wordt bereikt via de toeleiding naar de Facebookgroep 
Online Swipecafé. De vrijwilligers sensibiliseren deelname 
tijdens de huisbezoeken en we promoten aansluiting bij de 
digitale groep via een kaartje en flyer. 
Digivrijwilligers en deelnemers evalueerden S-Plus Klikt zeer 
positief. Toch liepen we tegen enkele dingen aan. 
De grote diversiteit in toestellen en in vaardigheid en 
kennis van de deelnemers en op sommige locaties hadden 
we geregeld WIFI-problemen. Dit pakken we aan door meer 
vrijwilligers tijdens de Swipe Cafés in te zetten en door 
bepaalde locaties te verlaten en op zoek te gaan naar 
nieuwe. 
In 2022 rollen we S-Plus Klikt uit naar heel de werking in 
Vlaanderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      En ook nog dit 

 

Workshops Fake news (Mediawijs/VUB), e-

Mut, apps itsme, Pinterest, Payconiq, Covid 

safe ticket 

 

 

 

  



Taboes en stereotypen 
 

Voorafgaandelijke Zorgplanning   
In 2021 leggen we de basis voor een langdurige 
samenwerking met het LevensEinde InformatieForum 
(LEIF). Alles wat betrekking heeft op het levenseinde zit 
vandaag nog in de taboesfeer. Mensen mijden het 
onderwerp, tot ze er plots mee geconfronteerd worden. 
Daarom slaan S-Plus en Leif de handen in elkaar.  
Doel van deze samenwerking enerzijds, is gericht op het 
versterken van onze plussers. Gezondheid is één van onze 
kernthema’s. Goed geïnformeerd zijn over alles wat je 
gezondheid aanbelangt, hoort hier ook bij. We willen onze 
deelnemers versterken in hun kennis omtrent het 
levenseinde. We willen dat ze stevig genoeg in hun 
schoenen staan om ook op zo een moeilijk moment, de 
beslissing te nemen die voor hen juist aanvoelt. Anderzijds 
pakken we een aantal misverstanden rond het levenseinde 
aan i.s.m. professor Wim Distelmans.  
In 2021 worden de krijtlijnen voor onze samenwerking 
uitgetekend. Samen met Leif maken we afspraken en 
stellen we een actieplan op. S-Plus is actief lid van de FS-
werkgroep Levenseinde van de Socialistische Mutualiteiten. 
Via deze weg doen we aan kennisdeling, vergroten we onze 
eigen kennis en verbreden we ons netwerk.  
Om het levenseinde bespreekbaar te maken, plannen we in 
2022 een 2-daagse opleiding voor onze medewerkers en 
medewerkers DMW. Op basis van de opgedane kennis 
wordt er een sensibiliseringspakket uitgewerkt rond 
voorafgaande zorgplanning met de Mens Nu en geeft Wim 
Distelmans een lezingenreeks die vanaf 2023 in de groepen 
worden gegeven. Doel is om de leden de juiste informatie 
te verschaffen, hen wegwijs te maken in de verschillende 
wilsverklaringen én het onderwerp uit de taboesfeer te 
halen.  
Misverstanden rond het levenseinde pakken we ook aan in 
ons ledenmagazine S-Plus Mag. In 2021 stellen we 
uitgebreid de werking van Leif voor in ons magazine. Vanaf 
2022 levert Prof. Distelmans in elk nummer een bijdrage, 
waar hij het onder meer heeft over het verschil tussen 
euthanasie en palliatieve sedatie of tussen palliatief en 
terminaal zijn. We moedigen onze leden aan hun 
ervaringen en vragen te delen met ons en leggen ze voor 
aan Professor Distelmans. De reeks krijgt in 2023 een 
vervolg, met het bespreken van de wilsverklaringen.  
Het traject dat we opzetten samen met de Mens Nu en Leif 
beschouwen we als een onderdeel van onze 
gemeenschapsvormende functie. We creëren enerzijds 
verbinding tussen plussers door hen samen te brengen 
rond het thema, maar willen hen ook kritisch en weerbaar 
maken. Plussers ondersteunen elkaar en bouwen door het 
delen van ervaringen aan nieuwe inzichten. Deze 
samenwerkingen zorgen ervoor dat we ons netwerk 
uitbreiden. S-Plus wil zo bijdragen aan een samenleving 
waar plussers zich goed in hun vel voelen.  

 
Agisme 
Een ander belangrijk thema dat in 2021 opstart, is de 
werking rond stereotypering. 
Nog al te vaak worden plussers in de media of door het 

beleid op een stereotiepe manier voorgesteld. Neen, niet 
alle 55-plussers zijn kwetsbaar. En neen, ze hebben niet 
allemaal een wandelstok en een hoorapparaat. Plussers 
worden nog te vaak als een homogene groep benadert. 
Maar net als de rest van de bevolking is het een heel 
diverse groep, met dezelfde rechten als de overige 
bevolking. S-Plus wil hen aanmoedigen die te gebruiken, en 
samen te strijden tegen een stereotiep beeld of beleid. Dat 
proces start met bewustmaking. De stereotiepe benadering 
van plussers in de media zit vaak zo verankerd dat we het 
zelfs niet altijd meer zien. We roepen onze plussers daarom 
op om ons voorbeelden te bezorgen wanneer ze die in hun 
omgeving opmerken. Door hen die vraag te stellen, kijken 
ze bewuster naar reclame, beelden of wetten. In S-Plus 
Mag vertelt gerontoloog Daan Duppen over het belang van 
bijvoorbeeld een Ouderrechtencommissariaat of het 
bewaren van de kennis van plussers. Daarenboven is er een 
verband tussen negatieve beeldvorming en je gezondheid. 
Plussers voelen zich vaak niet meer meetellen in de 
samenleving en dit heeft een negatieve impact op hun 
levensduur en -kwaliteit. Belangrijk is om plussers op een 
realistische manier in beeld te brengen. En daar kan S-Plus 
een grote rol spelen. Beelden van activiteiten, hun stem 
laten horen, hen betrekken en waarderen voor hun 
mening. S-Plus wil zijn leden versterken, betrekken bij het 
beleid en op die manier verandering in de samenleving 
stimuleren. In S-Plus Mag tekent Kim cartoons rond 
stereotypering van plussers. We benaderen en 
sensibiliseren rond het thema met een reeks rond agisme in 
woonzorgcentra, in de reclame en op de arbeidsmarkt. Ook 
onze beleidswerkgroepen gaan met het thema aan de slag 
en stellen een visietekst op. Onder meer met dit thema 
realiseren we onze maatschappelijke bewegingsfunctie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ook nog dit 

 

 
 

 

 

  

Inclusie en Diversiteit  
Als pluralistische seniorenvereniging vinden we het belangrijk 

dat alle plussers zich echt welkom voelen bij S-Plus. In 2021 

zetten we dan ook actief in op meer inclusief handelen. We 

maken een plan op voor de komende werkingsjaren. Hierbij 

zetten we in op verschillende sporen.  

 

We zoeken de juiste opleidingen voor ons personeel rond 

onder andere inclusie, diversiteit en referentiekaders.  

We starten met het ontwerp van een visietekst die we in 2022 

zullen verfijnen met de verworven kennis vanuit de 

opleidingen en werkgroepen.  

Het juiste voorbeeld geven is belangrijk. Daarom nemen we 

ook onze eigen communicatie onder de loep en doen waar 

nodig aanpassingen. We denken na over hoe we bij onze leden 

kunnen sensibiliseren. 

 

Daarnaast nemen we actief deel aan de Cel Diversiteit en 

Inclusie. Er wordt hier niet enkel aan intervisie gedaan met 

medewerkers van andere zusterorganisaties zoals Rebelle en 

onze partner Solidaris rond het thema, maar S-Plus adviseert 

hier rond agisme en leeftijdsdiscriminatie. 
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Activiteiten 
Tal van elementen van het maatschappelijk leven hebben 
invloed op plussers en hun omgeving. Vanuit onze historiek 
en onze missie is de belangenbehartiging van onze 

doelgroep altijd verbonden geweest met maatschappelijke 
beweging en beleidsparticipatie van onze plussers. Dit 
vertaalt zich concreet in het adviseren, bepalen en 
verdedigen van standpunten op verschillende 
beleidsniveaus samen met onze beleidsvrijwilligers om door 
te dringen tot de beleidsverantwoordelijken en het voeren 
van sociale en media acties. De lokale groepen stimuleren 
we om lokale acties te ondernemen die kaderen binnen 
onze missie. 
 
Belangenbehartiging heeft voor ons 2 functies. Een eerste is 
problemen en noden detecteren en aankaarten bij de 
samenwerkende partner en betrokken beleidsinstanties. 
Ten tweede plussers informeren en sensibiliseren over hun 
rechten en over de voorzieningen waarop ze een beroep 
kunnen doen met daaraan gekoppeld: de dienstverlening in 
samenwerking met andere organisaties, in eerste instantie 
ons ziekenfonds. 
Om hun belangenbehartiging waar te maken, werken we 
samen in (advies)raden op lokaal, Vlaams, federaal en 
Europees niveau 
In 2021 investeert S-Plus verder in het actief betrekken van 
beleidsvrijwilligers bij de werking. Net als in 2020 wordt de 
hele werking van S-Plus beïnvloed door de opgelegde 
coronamaatregelen. Toch blijven we samen met de 
beleidsvrijwilligers actief bijdragen tot het beleid op alle 
niveaus. Zij het dan niet fysiek, maar overleg en deelname 
aan vergaderingen verloopt via Teams. 
Onze beleidsvrijwilligers participeren actief in lokale 
(senioren)raden, RPO’s, Vlaamse Ouderenraad en de FAVO. 
Europees laat S-Plus zich horen als lid van ESO. Meer nog, 
het secretariaat en het voorzitterschap worden opgenomen 
door 2 Plussers. 
 

TOPICS  
 
S-Plus Beleidswerkgroepen:  
De beleidswerkgroepen kwamen in totaal 33 uren samen 
hoofdzakelijk via teams.  
Volgende topics kwamen aan bod: 

 Green paper on ageing 
 IGO 
 Pensioenhervorming (samenwerking kabinet 

Lalieux - Tom Strengs) 
 Visienota S-Plus Agisme 
 Basisbereikbaarheid 
 Ouderenrechtencommissariaat i.s.m. Vooruit 
 Dienstverlening banken i.s.m. Vooruit - Melissa 

Depraetere 
 Digitalisering 
 Ouderenbeleidsparticipatie 

 
S-Plus in het Overleg Ouderenverenigingen: aantal 4 
 

 Werking van ouderenverenigingen in (post-
)coronatijden 

 Standpunt over 
Ouderenrechtencommissariaat/bescherming 
mensenrechten ouderen 

 Samenwerking met vzw ZukZuk voor het e-
platform “Oud word je niet alleen” 



 Belang van sociaal-cultureel werk voor ouderen en 

gedachtewisseling over de rol van het overleg 

ouderenverenigingen 
 Overname ondersteuning ISO's en RPO's  
 Decreetsvoorstel commercialisering publieke 

woonzorgvoorzieningen 
 Behartiging belangen ouderen op het federale 

niveau 
 Verenigingspil 
 Focus en programma in 2022 

 
S-Plus in VLORA commissies: 
 
Commissie Inclusie en Participatie  
 

 Nota “Bouwstenen voor een sterkere bescherming 
van de rechten van ouderen” 

 Green Paper on Ageing  
 Advies over het Vlaams Actieplan Eenzaamheid 
 Voorontwerp Federaal Plan Duurzame 

Ontwikkeling  
 Denkkader voor de Vlaamse Ouderenraad over 

ouderenrechten 
 Conceptnota oprichting Vlaams 

Mensenrechteninstituut  
 Stand van zaken basisbereikbaarheid en 

vooruitblik op 2022 
 Verschillende vormen en mechanismen van 

uitsluiting van ouderen  

 

Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie  
 

 Uitwisseling Ouderenraden in tijden van corona 
 Voorbereiding studiedag (werd webinar omwille 

van corona-situatie) 
 Advies: Naar een sterker kader voor lokale 

ouderenbeleidsparticipatie 
 Vormingen: dementievriendelijke gemeente + Een 

sterk lokaal woonbeleid 
 Terreinverkenning evoluties binnen lokale 

ouderenraden 
 Nieuwe vorm sensibiliseringcampagne Kopzorgen: 

toelichting + oproep  
 Voorbereiding nieuwe kandidatuur 

partnerorganisatie 

  
Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg  
 

 Raadpleging Green paper on Ageing 
 Actieplan mentaal welzijn ‘Zorgen voor morgen’ 
 Impact van de coronamaatregelen op het leven in 

de woonzorgcentra 
 Advies kleinschalige en aangepaste woonvormen 

voor ouderen met zorgnoden 
 Sensibiliseringscampagne ‘Kopzorgen verdienen 

zorg’ 
 Verkenning mogelijk advies rond participatie en 

inspraak in de ouderenzorg 
 Woonzorgkaart Vlaanderen 
 Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en 

levenseindezorg in woonzorgcentra 
 Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 

 Patiëntenrechten in de ouderenzorg 
 Advies Vlaamse Raad WVG over kwaliteit van zorg 

en ondersteuning 
 Patiëntenrechten in de ouderenzorg 
 Advies op het ontwerp van het Vlaams 

Ouderenbeleidsplan 
 Advies op het Vlaams Dementieplan 2021-2025 

  

Commissie Wonen, Mobiliteit en Omgeving 
 

 Hoorzitting toekenning Vlaamse 
aanpassingspremie aan sociale huurders 

 Verplichte toegankelijkheidsnormen voor 
nieuwbouwappartementen 

 Actualisering verkeersveiligheidsplan 
 Kleinschalige en aangepaste woonvormen voor 

ouderen met zorgnoden 
 Doelstellingenkader Vlaams Ouderenbeleidsplan 
 Vlaamse huurpremie en huursubsidie 
 Actualisering advies 2017/4 energiearmoede bij 

ouderen 

  

Commissie Sport en Bewegen  
 

 Doelstellingenkader Vlaams Ouderenbeleidsplan 
 Actief ouder worden beleid en beleidsnetwerk 

Inclusie In en Door Sport vanuit sport Vlaanderen 
 Vernieuwde Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 
 Het voedings- en beweeggedrag van 

thuiswonende ouderen en de impact van de 
coronacrisis hierop.  

 Nieuw decreet sportfederaties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En ook nog dit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Opiniestukken en persteksten  

29/03 S-Plus in gesprek met Wilmes over 
leeftijdsdiscriminatie van Plussers 

30/03 Campagne Gelijk maakt Gezond 
30/04 1 mei, samen bereiken we meer 
13/07 Open brief aan Vlaamse 

volksvertegenwoordigers. Zet u onze 
zorg in de uitverkoop? 

20/07 Positief in beeld brengen helpt. 
02/08 Het charter van de universele 

bankdiensten …een minimale 
oplossing 

16/09 Aanbevelingen S-Plus  
Basisbereikbaarheid 

01/10 Afschaffing papieren PLF-formulier is 
digitale dwingelandij 

20/12 Faillissement Vlaamse 
energieleverancier 

20/12 Controle op IGO toch wat menselijker 

 



Werken aan onszelf 
Samen naar 1 S-Plus 

Na de visitatie in december 2019 kreeg S-Plus een positief 
advies met aanbevelingen. In dit kader werd ons 
geadviseerd om van een eerder decentrale structuur en 
aansturing naar een centrale werking en aansturing te 
gaan.  
In 2020 werd gewerkt aan de fusie op gebied van de 
juridische structuur. We waren ons sterk bewust dat er  
aandacht nodig zou zijn om ook de cultuur en werking mee 
te nemen op het ingeslagen pad.  
Hoe krijgen we al die neuzen in 1 dezelfde richting?  
We beslisten dat we ons hierin best lieten begeleiden.  
 
We hadden intakegesprekken met strategische 
adviesbureaus om ons hierin te laten ondersteunen. Er 
werd samen met het bestuursorgaan gekozen voor een 
samenwerking met Strategies & Leaders.  
Opzet is de start van een begeleidingstraject naar 1 vzw, 
niet op papier, maar echt inhoudelijk en breed gedragen.  
Begin 2021 zijn we deze samenwerking gestart.  
 
Kick-off was een verkennende workshop met een mix van 
medewerkers en vrijwilligers. Zo kreeg Strategies & Leaders 
inzicht in de structuur en werking van de organisatie. Dit was 
de voorbereiding en vertrekbasis om in april 2021 aan de slag 
te gaan met een efficiëntieaudit.  
Er werd een analyse gemaakt van de bestaande werking. Via 
diepte-interviews en activiteits- en tijdsanalyses, keken we 
naar welke activiteiten worden gedaan. Welke tijdsbesteding 
er is voor die activiteiten? Hoeveel tijd voor de ondersteuning 
van de lokale groepen? Is er een vergadercultuur? Welke 
zaken lopen goed en minder goed? Welke hebben bijsturing 
nodig? We keken naar overlappingen van wat er centraal en 
regionaal gebeurt. En wat er tussen de verschillende regio’s 
gebeurt om dan te gaan zoeken naar optimalisatie 
mogelijkheden.  
Dit leidde ons naar ideeën tijdens een brainstorm, die ons 
vervolgens tot een plan voor de toekomstige werking bracht.  
Dit plan werd ter discussie en bijsturing voorgelegd aan onze 
medewerkers en vrijwilligers om tot een gedragen validatie te 
komen over hoe we ons anders en beter kunnen organiseren 
in de nabije toekomst. Dit plan vertaalden we in een advies 
voor ons bestuursorgaan, algemene vergadering en 
stakeholders. 
In deze adviesnota voorzagen we 3 grote stappen in de 
aanpak die we wilden neerzetten.  
We hebben ons plan gespreid over 3 jaar (2021-2023).  
Wat houdt dit plan in? 

▪ Stap 1 is in 2021 werken aan een efficiëntere 
werking en structuur in een financieel gezonde 
organisatie en de optimalisering van de huidige 
werking via een efficiëntie audit. Het 2de deel van 
stap 1 is het verruimen en diversifiëren van onze 
financiële middelen. Dit start midden 2022 met een 
ledenbevraging via focusgroepen.  

▪ Stap 2 is kijken hoe we S-Plus vertalen in een 
sterke elevator pitch of een statement richting de 
buitenwereld. Wat maakt ons nu uniek als 
organisatie, wat is onze unieke positie en hoe 
kunnen we dit vertalen. Daaraan gekoppeld: wat 

zijn meetpunten die onze meerwaarde aantonen. 
Waar kunnen wij duidelijk objectief aantonen dat 
wij meerwaarde creëren zowel intern als extern. 
Hoe gaan we meten en opvolgen dat we dit ook 
echt realiseren om hier vervolgens over te 
communiceren. 

▪ Stap 3 is  “Social Marketing” van onze eigen werking.  
Hoe we onszelf via “Social Marketing” nog meer 
naar buiten kunnen profileren naar ledenwerving en 
fundwerving. Welke middelen kunnen we 
verruimen los van de subsidiemiddelen om sterker 
te staan en om te gaan kijken hoe kunnen we buiten 
ons positioneren. Welke meetpunten hebben we 
daarop. Wat gaan we doen als laatste stap “Social 
Marketing” om dat te ondersteunen en te 
faciliteren.  
 

Het zijn 3 grote stappen en één intern kijken hoe we ons 
beter kunnen organiseren naar aanleiding van de 
uniformisatiestap die gestart werd in 2020 en volop bezig is. 
Alle 3 deze stappen gaan er steeds vanuit dat, we op basis 
van ons nieuw beleidsplan en missie en visie, die reeds 
aanwezig zijn, een duidelijk inzicht hebben op wie we zijn, 
wat onze visie is en wat we willen bereiken via welke 
strategie. Als dit er ligt kan je dus deze 3 stappen doen. 
Na goedkeuring van de adviesnota door het bestuursorgaan, 
de algemene vergadering en de stakeholders, kwamen we 
met een kernteam in juni terug samen om aan de slag te gaan 
met stap 1. We deden dat in 2 workshops. In de eerste 
workshop analyseerden we eerst de output van de 
efficiëntieaudit.  
We delen enkele vaststellingen uit de audit:  
 
Positieve punten  

- De organisatie is een relatief vlakke organisatie 
- Er is grote bereidheid bij medewerkers om 1 vzw 

te zijn 
- Op elk niveau voelen de medewerkers zich als een 

“zeer goed” team 
- Zeer grote bereidheid om samen te werken, ook 

over regio’s heen 
- Sterke profielen 
- Kleine vzw, maar met goede ondersteuning 

(HR/IT/FIN/…) 
Bedenkingen 
        -      De huidige structuur is eerder organisch gegroeid      
                Uit een decentrale structuur             

-  Er ontbreekt een strategisch team dat de lijnen 
uitzet 

- Tussen de niveaus kennen de teams elkaar niet of 
beperkt 

- Veel generalisten, weinig specialisten 
- Neiging om vaak te blijven doen wat men altijd 

deed 
- Cultuur van mogen falen ontbreekt. 
- Laborol is duidelijk belangrijk, maar moet nog 

meer vorm krijgen. Is een expliciete opdracht in 
beleidsplan en is dit duidelijk voor iedereen? 
Cultuur van lerende organisatie is er nog niet. We 
willen wel, maar moet vorm krijgen. Dit is een 
proces. De cultuur hierrond moet groeien en we 
moeten als organisatie hier samen mee aan de slag 



over alle geledingen heen. Op alle vlakken 
regionaal/centraal/stakeholders. 
 

We keken naar verbeterpunten, maar benoemden ook wat 
goed loopt. We brainstormden over welke rollen en structuur 
we nodig hebben om efficiënter te gaan werken in de nabije 
toekomst om het maximale uit te halen uit onze organisatie. 
Wat moeten we behouden en bijsturen? Ook moet heel 
duidelijk zijn voor iedereen in de organisatie wat er van 
haar/hem wordt verwacht. Waar de samen- en raakvlakken 
zitten tussen de verschillende actiepunten en hoe we elkaar 
kunnen helpen om tot een succes te komen. We vertaalden 
dit in een actieplan dat we uitschreven in juli-september. Wat 
moet er gebeuren door wie? Wie heeft welke verantwoor-
delijkheid? Tegen wanneer en wat zijn de elementen die 
nodig zijn om het tot een succes te brengen?  
In de tweede workshop kozen we vijf strategische 
ontwikkellijnen, zes hefbomen en een niet-strategie waar we 
de komende periode aan werken (zie onder). 
 
Waar staan we vandaag in dit proces? 
Met een kerngroep en na de nodige besprekingen en 
bijsturingen, hebben we een nieuwe organisatiestructuur 
(zie onder) i.k.v. de uniformisatie aanpak neergezet met: 

- een duidelijke benoeming van 4 werkingsgebieden 
- de invoering van een (klein) centraal 

managementteam dat zorgt voor strategie 
ontwikkeling en doorvertaling en opvolging in 
praktijk  → leiding en sturing  
Samenstelling van het team met 1 
verantwoordelijke en 5 coördinatoren:  

• Strategie en Beleid  
• Aanbod ontwikkeling 
• Operationalisering (2) 
• Zakelijke coördinatie  

- de vertaling van de werking in de nieuwe structuur 
- het expliciteren van rollen, verantwoordelijkheden 

en mandaten 
- toegewezen verantwoordelijke aan elk van de 

werkingsgebieden 
        -     een nieuwe vorm en werking 

• geen provinciale verantwoordelijken meer = 2 
operationele coördinatoren 

• minder administratieven, meer specialismen 
(kwaliteit/communicatie) 

 uitwerking gezamenlijk aanbod in 

werkgroepen over de regio’s heen. Hier 

worden de projecten getrokken door een 

landelijke coördinator en/of stafmedewerker 

en vertegenwoordigers uit elke regio. De 

werkgroepen zijn ingedeeld volgens de 

thema’s van de doelstellingen van het 

beleidsplan. Werkgroepen komen regelmatig 

samen op basis van een jaarkalender en 

ontwerpen, plannen, implementeren en 

evalueren het project. De projectwerking 

wordt genoteerd in projectfiches. Alle 

medewerkers kunnen deze fiches raadplegen. 

         -  met een nieuwe vergaderstructuur en -cultuur. 

Na bespreking en goedkeuring van onze bestuursorganen 
en een uitgebreide info naar al onze medewerkers, zijn we 
hiermee van start gegaan in januari 2022.  
 
 
 
 

En ook nog dit  

 

 
 

  

Samenwerkingen 

Het samenwerken en netwerken met partners of 

gespecialiseerde organisaties versterkt de 

organisatie, verhoogt de kwaliteit van het 

aanbod en versterkt het imago.  

S-Plus kent een structurele samenwerking met 

Solidaris, waardoor onze organisatie bijdraagt 

aan de preventieve gezondheidszorg van 

Plussers. Via het Overleg Seniorenverenigingen is 

er samenwerking en uitwisseling met andere 

sociaal-culturele organisaties. In het kader van 

belangenbehartiging werkt S-Plus ook samen met 

o.a. Vooruit, ABVV, de Alliantie Gezondheids-

vaardigheden, het IGO-collectief enz. Voor 

specifieke projecten kiezen we om dit samen te 

doen met deskundige partners zoals 

universiteiten, Grootouders voor het klimaat, de 

Bankencoalitie, Expertisecentra… In het kader 

van ouderenbeleid speelt S-Plus een actieve rol 

in de Vlaamse en de Federale 

Ouderenadviesraad. Wat de sociaal-culturele 

sector betreft werkt S-Plus actief mee in De 

Federatie en Socius. We spelen ook 

internationaal met ESO, PES, AGE en gaan voor 

wereldwijde solidariteit samen met FOS. Ook op 

regionaal en lokaal niveau groeien we in de 

lokale raden, ELZ en RPO’s.  

 



 

  



 

Decretale rollen en 
functies 
 

 

In 2021 werd door nationale stafmedewerkers 
voornamelijk ingezet op projecten die de verbindende rol 
realiseren. In iets mindere mate op de kritische rol. De 
laborol werd beperkt aan projecten toegekend. 

 

S-Plus zet in haar beleidsplan 2021-2025 in op een 
functiemix van de gemeenschapsvormende functie, de 
educatieve functie en de maatschappelijk activerende 
functie. De projecten ontwikkeld in 2021 door de 
stafmedewerkers zetten voornamelijk in op de 
gemeenschapsvormende functie. De educatieve en 
maatschappelijk activerende functie kwamen iets minder 
aan bod. 

Landelijke doelstellingen 
beleidsplan 2021 
 

 

 

In 2021 startte een nieuw beleidsplan.Dit betekent nieuwe 

strategische doelstellingen die behaald moeten worden. In 

het beleidsplan 2021-2025 werden 5 strategische 

doelstellingen opgenomen: 

1. Plussers verbinden 

2. Gezondheidskloof tegengaan 

3. Eenzame, kwetsbare plussers bereiken 

4. Plussers leren digitaal te participeren 

5. Plussers betrekken bij maatschappelijke vragen over 

gezondheid en welzijn 

De strategische doelstellingen die vallen onder verbinden 

(48%) en maatschappij (28%) kwamen het meest aan bod in 

de landelijke projecten. Gevolgd door digitalisering (13%), 

gezondheidskloof (8%) en kwetsbare plussers (3%). 

 

Regionale werking 
Antwerpen 
 

 
 
Bij de decretale rollen kwam in de werking Antwerpen de 
verbindende het meeste aan bod. De kritische rol en de 
laborol kwamen in het activiteitenaanbod in mindere mate 
naar boven.  

 

 
In 2021 waren de educatieve en de 
gemeenschapsvormende functie het sterkst aanwezig in de 
activiteiten van Antwerpen. 7% van de activiteiten zetten in 
op de maatschappelijk activerende functie. 
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De doelstelling kwetsbare plussers kwam in Antwerpen het 
meest aan bod in het activiteitenaanbod. Dit is bijna de 
helft van alle doelstellingen. De 4 andere strategische 
doelstellingen verbinden, maatschappij, gezondheidskloof, 
digitalisering  kwamen in dalende volgorde voor in het 
aanbod. 

 

Een greep uit het aanbod 

Infosessies gezondheid en welzijn: 
Omgaan met dementie 
Wegwijs in mantelzorg 
Uitgestelde rouw 
Film en nabespreking ‘Liefde in tijden van jongdementie’ 
Zorgvolmacht 
Pensioen infosessies 
 
Openluchtconcert wzc 
Stoepbezoeken 
Begrijp je dokter 
S-Plus Klikt 
Fake news 
Landelijke wandeling Brugge 
Stappencompetitie 
Gezondheidswandelingen 
Totaal deelnemers: 1.113 
Totaal activiteiten: 60 

 
En ook nog dit 
S-Plus Antwerpen is actief op Facebook, met 657 vind-ik-

leuks in 2021. De pagina bereikte 46 465 mensen, het 

grootste aantal van alle provincies, maar een daling van 

35,2 % ten opzichte van 2020. Berichten rond het eerste 

Swipe Café, uitstappen naar Mechelen en Nieuwpoort en 

de eerste activiteiten na corona waren het populairst. 

 

In Antwerpen haalde S-Plus de pers met Hartenwens. Roza 

uit Meerhout kookte samen met Chris Lomme in de keuken 

van een sterrenrestaurant. Ook de VRT was aanwezig. Maar 

ook het warme initiatief waarbij de bewoners van het 

woonzorgcentrum in Berlare genoten van livemuziek, kwam 

in de pers (HLN), net als de viering van het 10-jarig bestaan 

van S-Plus Bornem (Streekkrant, Nieuwsblad).  

 
 
  
 

Vlaams-Brabant 
 

 
 
Brabant zette in 2021 voornamelijk in op de verbindende 
rol, gevolgd door de kritische rol. De laborol kwam niet aan 
bod in de activiteiten. 
 

 
 
In 2021 kwamen de leer- en gemeenschapsvormende 
functie het meest naar voor in het aanbod van Brabant. De 
maatschappelijk activerende functie werd in iets mindere 
mate (14 %) opgenomen in de activiteiten. 

 

 
 
De strategische doelstellingen verbinden en kwetsbare 
plussers kwamen het meest aan bod in de werking van 
Brabant in 2021 (69 %).  Minder kwamen maatschappij en 
gezondheidskloof naar boven in het aanbod. De doelstelling 
rond digitalisering kwam niet aan bod. Logisch ook omdat 
deze laborol was toegekend aan de regio WVL, en de 
opstart in Brabant in 2022 is voorzien. 
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Een greep uit het aanbod 

Infosessies gezondheid en welzijn: 
Wilsverklaringen 
Waardig levenseinde 
Oefeningen voor nek, rug en schouders 
Voeding bij verhoogde cholesterol  
Maak kennis met je GMD 
Financiële ondersteuning i/d zorg 
Ken je rechten als patiënt 
≠weercultuur-Wat na corona? 
 
Stoepbezoeken 
Begrijp je dokter 
Fake news 
Landelijke wandeling Brugge 
Stappencompetitie 
Totaal deelnemers: 1.100 
Totaal activiteiten: 82 
 

 
En ook nog dit 
De Facebookpagina van S-Plus Brabant heeft 370 volgers in 
2021. De pagina bereikte 504 mensen, een stijging van 
189,7 % ten opzichte van 2020. Berichten rond de eerste 
activiteiten na corona (#weercultuur en een lezing 'wat na 
corona?'), Begrijp je dokter en de workshops rond fake 
news scoorden het best. 
 
In Vlaams-Brabant haalde S-Plus de pers met onderwerpen 
als de vaccinatiecampagne, digitalisering en Hartenwens. 
Een persbericht rond de vaccinatiestrategie en het vervoer 
van minder mobiele mensen naar de vaccinatiecentra werd 
opgepikt en verscheen in Het Nieuwsblad. Enkele 
initiatieven van S-Plus om senioren wegwijs te maken in de 
digitale wereld verschenen in HLN en Hageland Actueel. En 
ROBtv was er bij toen Maurice zijn Hartenwens in vervulling 
ging.  

 
 
West-Vlaanderen 
 

 
 
De verbindende rol kwam het meest naar boven in het WVL 
aanbod. Ook de laborol kwam sterk aan bod. Dit is te 
verklaren omdat WVL trekker was van het laboproject 

digitalisering S-Plus Klikt. De kritische rol kwam het minst in 
de activiteiten naar voor.   

 

 
 
De leerfunctie kwam het meest naar boven (S-Plus Klikt) op 
de voet gevolgd door de gemeenschapsvormende. De 
maatschappelijk activerende functie komt het minst aan 
bod. 

 
Doelstellingen beleidsplan 2021-2025 
 

 
 
In 2021 scoort West-Vlaanderen met S-Plus Klikt vooral 
hoog op de digitaliseringsdoelstelling. Op de voet gevolgd 
door de doelstelling verbinden en kwetsbare plussers. De 
andere 2 doelstellingen, maatschappij en gezondheidskloof 
komen ongeveer even vaak aan bod. 

 
 

Een greep uit het aanbod 

Infosessies gezondheid: 

‘Geneesmiddelen en wat de bijsluiter niet verteld’ 
‘Geheugensteuntjes’ 
‘Ouderdom: troost, zorg en psychologie’ 
‘Robotchirurgie’ 
‘Wijs, grijs en puber’ 
‘Grijsgedraaid’ 
 
Openluchtconcert wzc 
Hartverwarmers 
S-Plus Klikt - e-Mut 
Fake news 
Begrijp je dokter 
Landelijke wandeling Brugge 
Stappencompetitie 
Gezondheidswandelingen 
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Totaal deelnemers: 3.280 
Totaal activiteiten: 71 

 
En ook nog dit 
De Facebookpagina van S-Plus West-Vlaanderen kent 645 
vind-ik-leuks in 2021. De pagina bereikte 5715 mensen, een 
forse groei van 50,8 % ten opzichte van 2020. Berichten 
rond de Warme Wandeldag in Brugge, het 
voelschortenproject en de stappencompetitie werden het 
meest geliket. 
 
In West-Vlaanderen haalde S-Plus de lokale pers met een 
concerttournee langs meer dan 30 West-Vlaamse 
woonzorgcentra. Deze warme actie zorgde voor 
verbondenheid en plezier tijdens de moeilijkere 
coronamaanden.  

 
Oost-Vlaanderen 
 

 
 
In 2021 kwam vooral de verbindende rol naar boven in de 
Oost-Vlaamse werking. Gevolgd door de kritische rol en de 
laborol. 
 

 

 
 
Van de in het decreet bepaalde functies, werd in Oost-
Vlaanderen in 2021 het meest ingezet op de leerfunctie, 
gevolgd door de gemeenschapsvormende functie en de 
maatschappelijk activerende functie. 

 

 
 
In 2021 kwam in de werking van Oost-Vlaanderen vooral de 
doelstelling verbinden naar boven. Gevolgd door 
maatschappij en digitalisering die gelijk opgaan. Eenzame 
plussers en de gezondheidskloof kwamen minder aan bod.  

 

Een greep uit het aanbod 

Infosessies gezondheid en welzijn: 
Alledaags Vergeten 
Film en nabespreking ‘Liefde in tijden van dementie; 
Wilsverklaringen 
 
Hartverwarmers 
S-Plus Klikt 
Fake news 
Begrijp je dokter 
Landelijke wandeling Brugge 
Stappencompetitie 
Gezondheidswandelingen 
Aantal deelnemers: 598 
Aantal activiteiten: 22 

 
En ook nog dit 
De Facebookpagina van S-Plus Oost-Vlaanderen heeft 627 
volgers. De pagina bereikte 1292 mensen, een stijging van 
119,4 % ten opzichte van 2020. Verschillende 
berichtgevingen rond de stappencompetitie werden het 
meest geliket door onze leden. 
 
S-Plus haalde de pers in Oost-Vlaanderen door de verre 
afstand naar de vaccinatiecentra aan te klagen. Vooral wie 
ouder of minder mobiel is, ervaart hier een probleem. Dit 
artikel werd zowel opgepikt door de geschreven als door de 
audiovisuele pers (HLN, Radio 2, AVS). Maar ook het 
mentaal welzijn van senioren werd door S-Plus op AVS 
onder de aandacht gebracht.  
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Limburg 
 

 
Met betrekking tot de rollen, werd voornamelijk ingezet op 
de kritische en de verbindende rol. De laborol kwam 
beperkter aan bod (Leesplussers@school).  

 

 
In 2021 was de leerfunctie sterk aanwezig in de activiteiten 
van Limburg. Deze functie werd gevolgd door de 
gemeenschapsvormende functie en de maatschappelijk 
activerende functie. 

 

 
 
Limburg zette in 2021 vooral in op de strategische 
doelstellingen verbinden, gezondheidskloof en 
maatschappij. Naar kwetsbare plussers ging wat minder 
aandacht. 
Digitalisering kwam niet aan bod. Dit wordt uitgerold in 
2022. 

 

Een greep uit het aanbod 

Infosessies gezondheid en welzijn: 
Sandwichgeneratie over de balans tussen zorg voor 
anderen en zelfzorg 
Elkaar helpen bij verlies en verdriet 

Film en nabespreking ‘Liefde in tijden van jongdementie’ 
Klimaat - Boottocht Windturbines 
Pensioen infosessies  
 
Leesplussers@school 
Fake news 
Begrijp je dokter 
Landelijke wandeling Brugge 
Stappencompetitie 
Gezondheidswandelingen (fotowedstrijd, paaswandeling…) 
Klimaatwandeling 
Aantal deelnemers: 1.325 
Aantal activiteiten: 379 

 
En ook nog dit 
De Facebookpagina van S-Plus Limburg heeft een bereik en 
volgers die jaarlijks blijven groeien. In 2021 bereikte de 
pagina 34 432 mensen, een stijging van 77,8 % ten opzichte 
van 2020. Maar liefst 1711 mensen vonden de pagina leuk. 
Berichten rond de 'grote S-Plus fotowedstrijd', de eerste 
gezondheidswandelingen na corona, de singlesactie voor 
Valentijn en de paaszoektocht scoorden het best. 
 
In Limburg haalde de lokale S-Plusgroep JAPS Het Belang 
van Limburg omdat ze hun leden verwennen met een 
fleece.  
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Decretale functies  

S-Plus groepswerking 

 

 

In het grootste deel van de groepsactiviteiten komt de 

gemeenschapsvormende functie aan bod. Gevolgd door de 

maatschappelijk activerende functie en de leerfunctie. Dit is 

een quasi gelijklopende verdeling met de landelijke functies 

(zie eerder). 

 

Cultuurconsumptie  

In het S-Plus beleidsplan 2021-2025 gaven we aan niet in te 

zetten op de culturele functie, maar dat deze functie zal 

ingezet worden om de andere drie functies te realiseren. 
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