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Inleiding  

 

In 2014 loopt het tweede Vlaams Ouderenbeleidsplan ten einde. Zoals vastgelegd in het 

decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van 

ouderen, heeft de Vlaamse regering de opdracht binnen de achttien maanden na de start van 

de nieuwe legislatuur een Vlaams Ouderenbeleidsplan op te stellen.  

 

Dit toekomstige derde Vlaams Ouderenbeleidsplan vormt een uitgelezen kans om tot een 

inclusief, omvattend en breed gedragen ouderenbeleid te komen. Het zal immers de 

krachtlijnen kunnen vastleggen van de wijze waarop de Vlaamse Regering in de komende 

vijf jaar onder meer een sterke sociale bescherming, gelijke kansen, een toegankelijk, 

betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en dienstverlening en hefbomen voor de 

participatie en ontplooiing van ouderen zal realiseren en versterken. Kortom, om een 

leeftijdsvriendelijk Vlaanderen uit te bouwen waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven en actief kunnen participeren aan de samenleving. 

 

De inspraak en betrokkenheid van de ouderen zelf bij de uitwerking van het Vlaams 

Ouderenbeleidsplan vormt daartoe alvast de eerste cruciale stap. Daarom wil de Vlaamse 

Ouderenraad met dit advies zijn visie schetsen op de belangrijkste voorwaarden om met het 

toekomstige Vlaams Ouderenbeleidsplan tot een inclusief en doeltreffend beleidsinstrument 

te kunnen komen. 

 

 

Advies 

 

Dit advies beperkt zich tot de belangrijkste aandachtspunten op vlak van de vorm, structuur 

en methodiek van het toekomstige Vlaams Ouderenbeleidsplan, teneinde de uitwerking van 

dat plan te vergemakkelijken. Wat de inhoudelijke invulling betreft, verwacht de Vlaamse 

Ouderenraad tijdig via overleg en  adviesvragen betrokken te worden.  

 

Voor de belangrijkste aandachtspunten voor het Vlaams ouderenbeleid in de komende vijf 

jaar verwijst de Vlaamse Ouderenraad wel alvast naar zijn memorandum en het bijhorende 

document met de prioriteiten die gepubliceerd werden naar aanleiding van de Vlaamse 

verkiezingen in 2014. Deze kunnen geraadpleegd worden op http://www.vlaamse-

ouderenraad.be/Publicaties/pub.php?pub_id=2564. 

 

I. De uitwerking van het beleidsplan 

 

1. Het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 zou moeten vertrekken vanuit een duidelijke 

en omvattende langetermijnvisie en structureel onderbouwd moeten worden door een 

budgettaire berekening van de effecten van de vergrijzing voor alle relevante 

beleidsdomeinen. Zeker nu belangrijke bevoegdheden in het kader van het ouderenbeleid 

overgeheveld worden naar Vlaanderen, is een financiële raming van de vergrijzing in 

Vlaanderen onmisbaar. Het voorbeeld van het jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor 

de Vergrijzing (Federaal Planbureau) kan hiervoor gevolgd worden. Deze opdracht zou aan 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/pub.php?pub_id=2564
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/pub.php?pub_id=2564
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de Studiedienst van de Vlaamse Regering toegewezen kunnen worden. Ook de monitoring 

(zie punt II) wordt dan best toegewezen aan de Studiedienst van de Vlaamse Regering. 

 

2. In vergelijking met het voorgaande Vlaams Ouderenbeleidsplan, pleit de Vlaamse 

Ouderenraad voor een beknopter en meer doelgericht plan, eerder dan een breed  gamma 

aan acties zonder duidelijke prioriteiten. Binnen elk beleidsdomein moeten duidelijke 

klemtonen gelegd worden op de speerpunten ten aanzien van ouderen, zowel op korte als 

op lange termijn. De ministeriële beleidsnota's 2014-2019 kunnen hiervoor als uitgangsbasis 

gebruikt worden. Dit moet resulteren in een duidelijke prioriteitenlijst voor de komende 

legislatuur. 

 

3. De verschillende acties in het beleidsplan moeten systematisch vertaald worden in 

concrete en meetbare indicatoren. Waar mogelijk moet daarbij ook voldoende aandacht 

besteed worden aan het formuleren van tussentijdse doelstellingen en het in kaart brengen 

van de impact van de gerealiseerde maatregelen. Dit kan de opvolging en de mogelijkheden 

tot bijsturing van het Vlaams ouderenbeleid enkel ten goede komen. 

 

4. De Vlaamse Ouderenraad pleit voor een ouderenbeleidsplan dat voldoende oog heeft voor 

de internationale context en de aangegane Europese engagementen. Daarbij wordt het 

wenselijk geacht onder meer de doelstellingen in het kader van de EU 2020-strategie, zowel 

op vlak van werk, innovatie als sociale inclusie, te vertalen naar acties en streefcijfers binnen 

het Vlaamse ouderenbeleid. 

 

5. Dé oudere bestaat niet. Het Vlaams ouderenbeleid moet dan ook voldoende oog hebben 

voor de diverse subgroepen onder ouderen die bijzondere aandacht vanuit het beleid blijven 

vereisen.  

 

6. Tegelijk moeten ook voldoende acties gericht worden op de vele ouderen die zich 

engageren voor hun omgeving of de maatschappij, zodat hun potentieel ten volle benut 

wordt en zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. 

 

7. De Vlaamse Ouderenraad wijst erop dat het Vlaams Ouderenbeleidsplan tot stand dient te 

komen in breed overleg met de ouderen en de Vlaamse Ouderenraad, zoals bepaald in het 

decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de 

beleidsparticipatie van ouderen. De Vlaamse Ouderenraad pleit daarom, naast de eigen 

betrokkenheid, ook voor een brede consultatieronde bij alle relevante actoren en 

belanghebbenden ter voorbereiding van het toekomstige ouderenbeleidsplan. 

 

II. De monitoring van beleidsplan 

 

8. Tot op heden wordt de monitoring van het Vlaams Ouderenbeleidsplan georganiseerd 

middels een voortgangsrapport. Pijnpunten daarbij zijn echter de tijdige publicatie van het 

voortgangsrapport, en de gelijktijdige meting van de stand van zaken van alle acties binnen 

eenzelfde voortgangsrapport.  

 

De Vlaamse Ouderenraad pleit daarom voor een meer continu monitoringsproces, in 

aanvulling op de periodieke en meer uitgebreide voortgangsrapporten. Door een jaarlijks 
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overzicht van de aangekondigde acties in de Vlaamse beleidsbrieven op te stellen, gevolgd 

door een adviesvraag aan de Vlaamse Ouderenraad en een overleg met de coördinerend 

minister voor ouderenbeleid, kan de systematische opvolging en bijsturing van het 

ouderenbeleid gegarandeerd worden. 

 

9. Bij de monitoring van de uitvoering van het Vlaams Ouderenbeleidsplan, moet ook 

rapportering over de effectieve impact van de genomen maatregelen op ouderen voorzien 

worden. 

 

10. In de geest van de inclusie en beleidsparticipatie van ouderen is het van belang dat de 

Vlaamse Ouderenraad maximaal betrokken wordt bij de uitvoering van de individuele 

actiepunten in het Vlaams Ouderenbeleidsplan, zodat zij daar telkens tijdig over kan 

adviseren en de nodige samenwerkingsverbanden kan opzetten met de diverse partners in 

het ouderenbeleid. 

 

 

 

Goedgekeurd door de algemene vergadering op 5 november 2014. 

 

 

 

 

 

 

Jul Geeroms          Mie Moerenhout 

Voorzitter         Directeur 

 


