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CO-CREATIEF AAN DE SLAG 
MET (KWETSBARE) BURGERS 

Laura Vantornout 

• !DROPS is een sociaal innovatiebureau.  

• Maatschappelijke vraagstukken 

• Cultuur en digitaliteit als dé tools voor positieve verandering. 

• Duurzame resultaten voor een leefbare 21e eeuw.  

• Altijd op maat en mensgericht. 

• We werken rond 6 thema’s: Zorg, Nieuw Leren, Duurzaamheid, 

Globale Ontwikkelingen, Superdiversiteit en Maatschappelijke 

Verbindingen 

OVER !DROPS 
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!NTOUCH PEACECRAFT 

Onze projecten: 

WE FOR 

TALENT 

OVER !DROPS 

!NTOUCH 

• Innovatietraject m.b.t. 

mantelzorgers en 

psychosociale ondersteuning 

•Vertrekkend vanuit de noden 

van de mantelzorger binnen 

een psychosociale context 
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STAPPENPLAN 

 
Doel 

• Wat kan er 

gedaan worden 

om 

mantelzorgers te 

helpen? 

Partners 
• OCMW, Sociaal 

Huis, 

Ouderencentra, 

Ziekenhuizen, ... 

Traject 

• Samen met 

mantelzorgers 

noden in kaart 

brengen en een 

oplossing zoeken 

Opvolging 

• Ownership bij de 

mantelzorgers 

• Centraal 

aanspreekpunt in 

de gemeente 
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HUMAN CENTERED DESIGN 

PROJECTFASEN 

1. Inzicht in de leefwereld van de mantelzorger 

2. Workshops met stakeholders en mantelzorgers  

3. On- en offline oplossingen vorm geven in design 

workshops 

4. Selectie van meest relevante toepassingen 

5. Usertesting van het prototype door de doelgroep 

6. De haalbaarheid van de tool bepalen  
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BELANGRIJK! 

• Geduld 

• Traject kan lang duren maar kan ook snel gaan 

• Vooral tijd nemen om mensen te leren kennen 

• Inleven in de leefwereld 

• Wekelijks-tweewekelijks sessie 

• Ownership 
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SAMENWERKING 
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follow us: 
WWW.IDROPS.ORG 

IDROPS_TWEET / IDROPSLABS / IDROPS_INSTA 
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