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Deelnemers = GASTEN

• Iedereen wil optimaal ouder worden
• Baas blijven over eigen keuzes
• Actief deelnemen aan kunst en cultuur
• Nieuwe mensen ontmoeten
• Drempels overwinnen (samen)
• Opnieuw een sociaal netwerk opbouwen
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• Iedereen wil optimaal ouder worden
• Baas blijven over eigen keuzes
• Actief deelnemen aan kunst en cultuur
• Nieuwe mensen ontmoeten
• Drempels overwinnen (samen)
• Opnieuw een sociaal netwerk opbouwen
• Je goed voelen: ik doe weer mee
• Betere mentale en fysieke gezondheid



GASTVROUWEN & GASTHEREN

• Mensen met een warm hart voor ouderen
• én een voorliefde voor kunst en cultuur



GASTVROUWEN & GASTHEREN

• Mensen met een warm hart voor ouderen
• én een voorliefde voor kunst en cultuur
• Maatwerk
• Persoonlijke aandacht
• Drempels wegnemen
• Maximale leeftijd 75 jaar
• In bezit van een 5-deurs auto



• Een boeiend en gevarieerd programma
• Aansluiten bij bestaande aanbod
• Theater, Muziek, Dans, Film, Musea...
• Cursussen, Workshops en Lezingen...
• 3 betalende gasten aanbrengen = 1 vrijwilliger gratis?



• Een boeiend en gevarieerd programma
• Aansluiten bij bestaande aanbod
• Theater, Muziek, Dans, Film, Musea...
• Cursussen, Workshops en Lezingen...
• 3 betalende gasten aanbrengen = 1 vrijwilliger gratis?
• Publiek terugwinnen dat niet meer komt (75+)
• Nieuwe publieken over de vloer (kansengroepen –

kansentarief?)



• Per regio (gemeente, zorggebied)
• Lokaal en bovenlokaal
• Serviceflats, ouderenzorg, huisartsen, thuiszorg, 

sociaal vervoer...
• Netwerken van vrijwilligers, Buren voor Buren...
• Gemeenten



• Per regio (gemeente, zorggebied)
• Lokaal en bovenlokaal
• Serviceflats, ouderenzorg, huisartsen, thuiszorg, 

sociaal vervoer...
• Netwerken van vrijwilligers, Buren voor Buren...
• Gemeenten
• Extra schakel in het lokale aanbod
• Lokale verankering



• Founding partner: financiering voor één of meerdere 
jaren, actieve co-creatie

• Regio partner: steun voor ouderen uit eigen regio
• Ondersteunende partner: éénmalige of jaarlijkse 

financiële bijdrage

• Fondsen, (lokale) bedrijven, giften, legaten...
• Helft budget (andere helft van bijdragen deelnemers)



• Eerste kennismaking in 2016
• Samenwerkingsakkoord
• Een sterk merk
• CRS (James)
• 2005: 60 deelnemers en handvol vrijwilligers
• 2019: 30.000 deelnames, 1.900 vrijwilligers, 

280 gemeenten, door heel Nederland



• Voorjaar 2019: proeftuinprojecten (maart)
• Najaar 2019: Gent (stedelijk) en Kortenberg (landelijk)
• 2020: Mechelen, Hasselt, Ichtegem, Lichtervelde, 

Wachtebeke & Brussels Gewest
• 2021: Brugge, Aalst, Geel, Halle, Hoegaarden & Bocholt
• 2022: Antwerpen, Leuven, Genk, Kortrijk, Lede, Lier & Halen
• We starten zoveel mogelijk in gemeenten met een FedOS-

lidclub (maar niet noodzakelijk)



• Sociale inclusie van minder mobiele en thuiswonende 
ouderen

• Cultuurparticipatie door drempels weg te nemen
• Groter welbevinden en indirecte verbetering 

algemene gezondheid
• Doorbreken van sociale isolatie en 

eenzaamheidsgevoelens



• Jullie zijn onze eerste partners!
• We bezorgen de ouderen

onvergetelijke uitjes
• Samen kunnen we maatwerk leveren





• FedOS vzw bestaat 70 jaar in 2020
• Een actief netwerk van onafhankelijke ouderclubs in heel 

Vlaanderen en Brussel
• Cultuurparticipatie is de rode draad in onze werking
• Wij dagen 55-plussers uit om hun talenten te ontwikkelen 

en grenzen te verleggen



FedOS vzw
www.fedos.be - www.4hetleven.be

projectmedewerker Vier het Leven: 
Eric Gijssen – ericgijssen@fedos.be


