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Buurtwerking Olen 

Inspiratiesessie Zorgzame buurten  

2 oktober 2018 

Doel buurtwerking 

 

Warme, zorgzame buurt creëren en 
sociale contacten verbreden  

 

 door buurtwerking te laten groeien vanuit burgers zelf 
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Aanpak 

 

 April 2016: werkgroep met 5 inwoners van Olen 

 Onderzoek naar bestaande buurtwerkingen:  
wat werkt voor Olen? 

 Artikelenreeks in maandblad: reeds bestaande 
buurtinitiatieven 

 Naam en logo ontwerpen 

 Visie/doelgroep bepalen  

  februari 2017 

Visie en doelgroep 

 

 Project richt zich naar alle Olenaars ongeacht 
leeftijd, maar met bijzonder aandacht voor de 
meest kwetsbaren. 

 Vrijblijvend. Inwoners moeten zich niet officieel 
registreren voor project. 

 Idee: wanneer buren elkaar kennen, gaan ze 
gemakkelijker kleine taakjes voor elkaar doen. 
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3 pijlers 

 

1. Stimuleren dat inwoners hulp aanbieden en hulp 
vragen (buurtgerichte zorg) 

2. Digitaal platform hoplr om buren met elkaar in 
contact te brengen 

3. Via ontmoetingsmomenten bewoners fysiek 
samenbrengen (vb Soep met babbeltjes) 

 

1. Hulp aanbieden en hulp vragen 

 Via sensibilisering mensen aansporen om iets voor 
hun buren te doen, maar ook om hulp te durven 
vragen. 

 Inwoners helpen elkaar informeel zonder dat het 
geregistreerd wordt (resultaten zijn moeilijk meetbaar) 

 Binnen een zorgzame gemeente krijgen ouderen 
makkelijker hulp van hun buren en kunnen ze 
langer thuis blijven wonen in hun vertrouwde 
omgeving. 
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2. Digitaal platform hoplr 

Hoplr is een digitaal platform met als doel inwoners van 
een buurt met elkaar in contact te brengen.  

Hoplr kan gebruikt worden om: 

 je buren beter te leren kennen; 

 een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen; 

 een berichtje te plaatsen over bijvoorbeeld een 
weggelopen huisdier, je zoektocht naar een 
babysit,…; 

 hulp te vragen bij een karweitje; 

 een ladder of kruiwagen te lenen van een buur; 

 inbraak- of verkeersmeldingen te plaatsen; 

 … 
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2. Digitaal platform hoplr 

 Olen is opgedeeld in 3 digitale hoplr-buurten. 

 Per buurt zijn een aantal inwoners 
voortrekkers. 

 Elke buurt is privé, enkel toegang met een code 
(via brief in brievenbus) of na goedkeuring. 

 Werking gelijkaardig aan facebook. 

 Buren kunnen ook één op één met elkaar 
communiceren. 

2. Digitaal platform hoplr 

 Buurten opgestart tussen mei en september 
2017, ondertussen meer dan 1000 leden  
(+/- 5500 huishoudens; 12 000 inwoners) 

 Lokaal bestuur gebruikt hoplr om berichten in 
bepaalde buurt te plaatsen. 

 Lokaal dienstencentrum kan zorg gerelateerde 
berichten opvolgen. 
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Voorbeelden hoplr Olen 
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Voorbeelden hoplr Olen 

Voorbeelden hoplr Olen 
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Voorbeelden hoplr Olen 

3. Ontmoetingsmomenten 

 Buurtbus 

 Lichte bestelwagen van de gemeente die tijdelijk 
wordt ingezet en ‘gepimpt’ tot een buurtbus o.a. 
met magnetische stickers op buitenzijde. 

 Visueel element en tegelijk logistieke basis om 
ontmoetingsmomenten te organiseren. 

 Outreachend werken. Zelf naar de buurten 
toegaan. Zowel naar bestaande evenementen als 
nieuwe ontmoetingsmomenten creëren.  
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3. Ontmoetingsmomenten 

 Soep met babbeltjes 

 Op vooraf aangegeven momenten naar bepaalde wijken 

 Gratis soep 

 Spelmateriaal voor kinderen 

 Volksspelen voor volwassenen 

 Muziek 

 Info over buurtwerking, digitaal platform hoplr, subsidies 
straatfeesten, activiteiten in Olen, vrijetijdspas,… 

DOEL: buurtbewoners leren elkaar kennen en krijgen meer info 
 

 Op termijn nog andere nieuwe ontmoetingsmomenten met 
buurtbus (vb aan tafel met een wafel) 
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VRAGEN? 


