
Opbellen van 65-plussers in ons patrimonium n.a.v. coronacrisis 
 

1. Inleiding (ter info) 

 
42 % van onze huurders zijn ouder dan 65 jaar. Concreet zijn dit 835 huurders die tot de risicogroep 
behoren tijdens deze coronacrisis.  
 

Leeftijd Aantal % patrimonium 

65-75 440 21.9% 

75-85 310 15.4% 

85+ 85 4.2% 

 

Hoewel veel van die mensen over een netwerk beschikken die hen in deze tijden bijstaat, zullen er 
ook mensen zijn die aan hun lot overgelaten worden. Daarnaast zijn er wellicht ook ouderen die geen 
hulp durven vragen, of die nog te veel zelfstandig willen doen en zo risico’s lopen. 
 

Nochtans zijn er talrijke initiatieven opgericht die een oplossing kunnen bieden voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving. 
 

Als sociale huisvestingsmaatschappij willen we er toe bijdragen dat onze huurders de weg vinden 
naar deze initiatieven en niet nodeloos risico’s hoeven te nemen.  
 

Daarom zullen we onze 65-plussers één voor één telefonisch contacteren om hun noden te 
beluisteren en of ze op één of andere manier hulp kunnen gebruiken. Heeft men geen noden, dan 
weet men alvast dat de BMH begaan is met hun gezondheid en dat ze er niet alleen voor staan als 
men later toch hulp zou nodig hebben. 
 

In eerste instantie zullen we ons focussen op de huurders tussen 65 en 85 jaar. Medewerkers van 
Groep Brugge (Mintus, OCMW) nemen immers reeds telefonisch contact op met alle 85+’ers.  
 
 

2. Hulpbehoeften en probleemsituaties t.g.v. corona: waar kan men terecht? 

 
Zich niet meer kunnen verplaatsen en eenzaamheid (Vooral op deze problematiek moeten we een 
zicht krijgen tijdens het telefoongesprek) 
 
Stad Brugge richtte via het Vierkant tegen eenzaamheid, de werkgroep ‘#bruggesolidair’ op die zich 
focust op de kwetsbare groepen die in deze tijden niet de juiste hulp vinden. Zij voorzien een 
telefoonnummer, e-mail en website waar mensen terecht kunnen met hun vragen: 
 

050 44 80 00  info@brugge.be  www.brugge.be/coronavirus 
 

Sowieso kregen alle 65-plussers in Brugge het onderstaande kaartje in de bus. 
 

 
 

Ook in de stad hangen posters op met deze contactgegevens. 

mailto:info@brugge.be
http://www.brugge.be/coronavirus


Daarnaast richtte deze werkgroep ook een meldpunt op waar mensen uit eigen naam, of uit naam 
van iemand anders, hulp kunnen vragen voor het volgende: 
 

 Boodschappen doen 

 Medicijnen afhalen 

 Naar de post gaan       

 Eten brengen (maaltijden) 

 Dieren verzorgen (bvb. de hond uitlaten)  

 Gebeld worden via de telefoon om een babbeltje te doen 

 Brief of tekening krijgen      

 Nood hebben aan een babbelbudy 
 
Mensen aanmelden kunnen we via volgend online aanmeldingsformulier: 
 

https://apps.brugge.be/meldpunt/ 
 
De gegevens worden dan doorgegeven aan het dichtsbijzijnste dienstencentrum die dan vrijwilligers 
uitsturen naar het aangemelde adres.  
 
fysieke- en mentale gezondheidsklachten (Hoef je niet naar te peilen tijdens het gesprek, 
onderstaande is ter info indien het toch aan bod komt) 
 

- Als iemand medische klachten rapporteert, dan raden we aan dat men de huisdokter 
contacteert. (Na de consultatie-uren kan men de huisartsenwachtpost bellen op het nummer 
1733) 

 
- Vertoont iemand veel angsten, of is er zwaar mentaal lijden door de eenzaamheid, dan is er 

Tele-onthaal op het nummer 106. (Ook bereikbaar via chat, elke avond en op woensdag en 
zondagnamiddag via www.tele-onthaal.be) 
 

- Hebben mensen donkere gedachten, dan kan je ze doorverwijzen naar de zelfmoordlijn op 
het nummer 1813 (iedere dag en op elk moment van de dag). Elk gesprek is anoniem en 
gratis. (Ook bereikbaar via chat op: www.zelfmoord1813.be; iedere dag tussen 18u30 en 
22u). 

 
- Met elke vraag, bezorgdheid of probleem kan men ook terecht bij het CAW. Daar bekijken ze 

welke kortdurende hulp er kan geboden worden (bvb. helpen bij administratie, gesprekken 
om een knoop te ontwarren,…) of men verwijst door naar een andere organisatie. Dit kan via 
het gratis nummer 0800 13 500 of op het rechtstreeks nummer 050 66 30 01 (elke dag 
tussen 9 en 17 uur). Men kan ook mailen naar onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be 
of chatten via www.caw.be (elke dag tussen 13 en 17 uur). 
 

 
Familiaal geweld (Hoef je niet naar te peilen tijdens het gesprek, onderstaande is ter info indien het 
toch aan bod komt) 
 
Het gebrek aan dagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk en sociaal isolement zijn 
risicofactoren voor familiaal geweld. Tel hierbij de toegenomen angst en stress en je krijgt een 
gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie van familiaal geweld. 
 
Mensen die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling kunnen bellen naar 
1712. Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen er terecht. De hulplijn is gratis en anoniem, en is 
elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat te bereiken. 
 



3. Standaardgesprek 

 
Elk gesprek zal anders zijn. Het gaat er vooral om om een oprecht geïnteresseerde, maar korte 
babbel te doen met de mensen en tegelijk na te gaan of er een hulpvraag is.  
Sommige mensen zullen veel te vertellen hebben. Probeer beleefd af te blokken als het gesprek te 
lang begint te duren. 
 
Introductie: 
 
Goeiemiddag meneer/mevrouw, u spreekt met [NAAM] van de Brugse Maatschappij voor huisvesting. 
Spreek ik met meneer/mevrouw X? 
 
(Ik stoor u toch niet momenteel?) 
 
In het kader van het Coronavirus bellen we u even op om na te gaan of alles goed gaat met u. 
 
 
Op basis van het antwoord van de huurder zal je horen of er hulp geboden moet worden. 

 
 Is er hulp nodig? 
 

Probeer dan na te gaan op welke vlakken.  
 
Kan men zich niet meer verplaatsen of is men eenzaam?  
 
  Je meldt zelf de mensen aan via het aanmeldingsformulier: https://apps.brugge.be/meldpunt/ 
 

Zeg de huurder dat je dit zal doen en dat er iemand met hen contact zal opnemen om hulp te 
bieden.  

 
(Als er sprake zou zijn van fysieke- en mentale gezondheidsklachten, of familiaal geweld, dan 
vind je op pagina 2 de nodige contactgegevens om door te verwijzen.) 

 

 
 Uit men niet meteen zelf een hulpvraag? 
 

Dan vragen we nog even suggestief door: 
 
Lukt het nog om vlot boodschappen te doen? 
Het zijn toch wel moeilijke tijden hé, kan je daar mee omgaan? 
Voel je je soms alleen nu je zo veel thuis moet blijven? 
Zou je het leuk vinden als er iemand jou af en toe eens zou opbellen? 
… 
 
Geeft men aan geen hulp nodig te hebben, dan geven we toch nog het nummer 050 44 80 00 
mee met de boodschap dat ze daar altijd naar toe kunnen bellen moest het ooit nodig zijn. 

 
 
Sluit elk telefoongesprek af met: 
 
Zou je graag hebben dat we je later nog eens contacteren? Bvb. binnen een week? 
 
 
 
 Vergeet niet om per telefoongesprek de Excellijst aan te vullen! 



4. Vrijwilligers 

 
Zijn er mensen die zelf willen helpen? Dan kunnen zij zich opgeven als vrijwilliger. Het is echter wel zo 
dat men dan tussen 16 en 65 jaar oud moet zijn. De groep mensen die wij opbellen kan zich dus geen 
kandidaat stellen. 
 
Verdere voorwaarden zijn: 

 een goede algemene gezondheid hebben 

 geen ziektesymptomen vertonen: loopneus, hoesten, koorts... 

 niet recentelijk in risicogebied geweest zijn. 

 geen contact gehad hebben met mensen die in het risicogebied zijn geweest 

 niet zwanger zijn 
 
Kent men iemand die hier wel aan voldoet, dan kan die persoon zich opgeven als vrijwilliger bij 
#Bruggesolidair via  https://www.impactdays.co/bruggesolidair/671/ Of via mail: 
vrijwilligerscentrale@brugge.be 

 
Wil men enkel in de wijk/straat mensen hulp bieden, dan kan men een hulpkaartje maken om aan de 
buren te verdelen. Dit kan via https://www.justgoe.be/bestebuur/ 

https://www.impactdays.co/bruggesolidair/671/
https://www.justgoe.be/bestebuur/

