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De postbode stelt vragen
Ouderen zijn almaar vaker eenzaam. Hoe kan een bestuur vereenzaming tijdig detecteren en snel hulpvragen 
opsporen? Via huisbezoeken krijgen lokale besturen zicht op de situatie bij specifieke doelgroepen thuis. 
Opgeleide vrijwilligers en/of eigen medewerkers verrichten deze huisbezoeken. Enkele besturen gingen in zee 
met bpost en het project bclose.
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Oud worden is nu anders dan 
pakweg twintig jaar geleden. 
Kinderen wonen niet meer vlak 

bij hun ouders en kunnen de dagelijk-
se zorg niet opnemen wanneer dit no-
dig is. Doordat ze zelf later op pensioen 
gaan, kunnen kinderen moeilijker man-
telzorgers van hun hulpbehoevende ou-
ders worden. Ook de contacten zijn 
veranderd: via de sociale media staan 
mensen altijd met elkaar in verbinding, 
maar deze contacten zijn oppervlakkig 
en kort. Niet alle ouderen zijn overigens 
vertrouwd met deze digitale communi-
catie. Daar komt nog bij dat voor vele 
ouderen de stap naar de hulp- en dienst-
verlening te groot is, de drempel van het 
lokale bestuur te hoog, ze weten niet al-
tijd wat ze er kunnen vragen. Daardoor 
ligt vereenzaming bij veel ouderen en 
maatschappelijk kwetsbaren op de loer. 

Bclose
De postbode is dikwijls een bekend ge-
zicht in de straat. Hij komt dagelijks 
voorbij elk huis en geniet het vertrou-
wen van vele bewoners. Via het project 
bclose wil bpost net zoals de Franse post 
de postbodes inzetten om huis-aan-huis 
bevragingen te organiseren. 

Besturen zoals Mortsel, Keerbergen 
en Maasmechelen werkten al samen met 
bpost. Bij de meeste projecten zijn ou-
deren de doelgroep, maar de concrete 
invulling varieert naar gelang van de lo-
kale context. Samen met bpost stellen de 
besturen een korte vragenlijst op. Post-
bodes krijgen een korte opleiding om 
het onderhoud op een goede manier te 
laten verlopen. Potentiële respondenten 
zijn van tevoren op de hoogte van het 
onderzoek. Iedereen heeft het recht om 
niet deel te nemen.

Mortsel: wie is de oudere 
alleenstaande? 
In Mortsel werd de enquête bekendge-
maakt in het maandelijkse stadsblad en 
de regionale pers. ‘Op die manier ver-
kleinden we de kans dat iemand uit 
de lucht zou vallen, wanneer de post-
bode met de vragenlijst voor de deur 
stond,’ zegt Randi Gutermann van het 
OCMW van Mortsel. Zij wilde via bpost 
de OCMW-diensten bekendmaken om 
mensen die hulp nodig hebben, te in-
formeren over waar ze terecht konden. 
In een eerste fase ging de aandacht naar 
de groep alleenstaande thuiswonende 
75-plussers. Dit leverde bijna 900 adres-
sen op. Randi Gutermann stelde samen 
met de collega’s van de thuiszorgdiensten 
een vragenlijst op maat van de doelgroep 
op: ‘Zij zijn meestal de eerste hulpverle-
ners ter plaatse en weten wat belangrijk 

De postbode is een bekend gezicht in de straat en geniet 
het vertrouwen van veel inwoners. Dat is waarom bpost de 
postbodes inzet voor bevragingen aan huis.
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is om te onderzoeken. Bij het opmaken 
van de vragenlijst zochten we naar een 
goed evenwicht tussen vragen die vol-
doende duidelijkheid zouden bieden en 
toch rekening hielden met gevoeligheden 
en privacy.’ Een maand voor het bezoek 
van de postbode kreeg iedereen een brief 
met de vraag of het bezoek welkom was.

In een overleg met de lesgevers van 
bpost heeft de referentiepersoon-demen-
tie van het OCMW Mortsel de postbo-
des nog enkele tips gegeven over omgaan 
met personen met dementie. Naast het 
onderzoek gaf de postbode eveneens 
een flyer af met een overzicht van de 

OCMW-diensten. ‘Dankzij de enquête 
hebben wij een goed zicht op de situa-
tie van de thuiswonende 75-plusser in 
Mortsel,’ zegt Randi Gutermann.

Maasmechelen: signalen van 
eenzaamheid 
Naast de informatie over het aanbod wil-
de het OCMW van Maasmechelen ook 
signalen van eenzaamheid opvangen om 
daarna aan een oplossing te werken.

Alle 85-plussers, zowel alleenstaan-
den als koppels die niet inwonen bij een 
mantelzorger, vormden de doelgroep. 
‘Met dit project wilden we vooral de een-
zaamheid bestrijden, dus in de opmaak 
van de vragenlijst hebben we hier de 
klemtoon op gelegd,’ zegt Ruth Vanhae-
len, diensthoofd ouderen- en thuiszorg 
van het OCMW Maasmechelen. Aan de 
hand van een voorbeeldvragenlijst van 
bpost stelde een kleine werkgroep bin-
nen het OCMW van Maasmechelen een 
eigen vragenlijst op met de accenten die 
het belangrijk vindt. Ruth Vanhaelen: 
‘Omdat er bij onze 85-plussers veel Ita-
liaans sprekende respondenten zijn, heb-
ben we de vragenlijst in het Italiaans ver-
taald. Zo kon de postbode zich ook in het 
Italiaans behelpen. De betrokken post-
bodes hebben een opleiding gekregen en 

konden vervolgens, eventueel met een 
vertaling, op pad. Ze kregen ook een fol-
der van de dienst ouderen- en thuiszorg 
om tijdens het huisbezoek te overhan-
digen. Op die manier konden wij onze 
diensten al iets dichter bij de inwoners 
brengen.’ 

Voordat de postbodes aan hun ron-
des begonnen, stond dit in het gemeen-
telijke informatieblad aangekondigd en 
kregen de 85-plussers een brief. Mensen 
die geen bezoek wensten, kregen een fol-
der met de vraag of ze liever de verant-
woordelijke van het bezoekersteam over 
de vloer kregen.

Keerbergen: informatie over de 
tachtigplusser
Uit een eerder behoeftenonderzoek bij 
senioren in Keerbergen bleek vereenza-
ming bij de oudste groep een probleem 
te zijn. Daarom vond Jan Van Herck, 
hoofdmaatschappelijk werker van het 
Keerbergse OCMW, het bpost-project 
een laagdrempelige manier om bij de 
80-plussers binnen te komen en infor-
matie te vergaren over hun leefsituatie 
en omgeving: ‘Hiervoor vroegen we de 
postbode te observeren en gaven we hem 
vijftien transparante vragen mee.’ Voor-
af kreeg elke 80-plusser een aankondi-
ging van de actie. Het resultaat is dat alle 
ouderen een informatiebrochure van het 
OCMW hebben gekregen en dat zestig 
procent de vragen heeft beantwoord. 52 
personen wensten meer informatie of 
een huisbezoek over de hulpverlening 
van het OCMW. Jan Van Herck: ‘Dat 
bezoek zijn we nu aan het voorbereiden.’

Voordelen en aandachtspunten
De samenwerking met bpost heeft voor-
delen. De postbode gaat langs bij alle res-
pondenten die willen deelnemen aan het 
onderzoek. Als er niemand opendoet, 
probeert hij het later nog eens. Een lo-
kaal bestuur kan zo op korte termijn een 

grote groep mensen laten bevragen door 
een neutrale partner. Het krijgt niet al-
leen informatie over de doelgroep, maar 
bezorgt iedere bezochte oudere ook een 
folder over de dienstverlening. 

De postbode is voor sommigen een 
bekende figuur in de straat, maar daar-
om nog geen expert in hulpverlening. 
Om de vragen op een goeie manier te 
stellen worden de postbodes die deelne-
men aan het project, getraind in enquê-
teren en geïnformeerd over de dienstver-
lening van het OCMW. 

Toch zijn er ook een aantal aandachts-
punten. Ook al is de postbode een be-
kende figuur, dit is geen garantie op een 
grote respons. Die ligt wel hoger dan bij 
een gewone postenquête of een gemid-
deld wetenschappelijk onderzoek, maar 
toch hadden verschillende besturen er 
nog meer van verwacht. Daarnaast is het 
van belang vooraf goed over de inhoud 
van de vragenlijst na te denken. Zodra 
het project gestart is, is het erg lastig nog 
veranderingen door te voeren. 

Bovendien heeft het lokale bestuur 
weinig zicht op de concrete gang van 
zaken, hoe het gesprek verloopt of hoe 
de postbode zich effectief gedraagt. Dat 
zit beter wanneer eigen medewerkers of 
een vrijwilligersgroep de huisbezoeken 
afleggen. 

Dankzij het project van bpost hoeft 
u dan weer zelf geen medewerkers vrij 
te stellen voor dit project maar krijgt 
u toch een grootschalige enquête. Een 
grote troef. Bclose rekent 10 euro + btw 
per enquête.

Door eenzaamheid te peilen laat uw 
bestuur weten dat het hier iets aan wil 
doen. Dit schept verwachtingen. Daar-
om is het van belang met de resultaten 
aan de slag te gaan. Bepaal hoe u de pro-
blemen zult opvangen. Een wijknetwerk, 
een gezelschapsdienst, een bezoekteam 
van vrijwilligers, een lokaal diensten-
centrum, de thuiszorgdiensten, de soci-
ale dienst… een lokaal bestuur heeft een 
heel gamma in de aanbieding!   
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