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I. Inleiding 

De missie van de Vlaamse Ouderenraad is duidelijk: ervaringen en competenties van ouderen 

samenbrengen, om zo hun maatschappelijke slagkracht te versterken en aan een samenleving te 

bouwen waarin iedereen actief ouder kan worden. Een ambitie die even belangrijk als omvangrijk is, 

ook in 2018. 

In het realiseren van die missie vormt het beleidswerk uiteraard de kern van het werk van de Vlaamse 

Ouderenraad. Welzijn en zorg waren daarbij opnieuw niet weg te denken als cruciale thema’s: de 

herziening van het woonzorgdecreet, het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Sociale Bescherming, het 

inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen, parlementaire hoorzittingen over 

geschillencommissies, zorgfinanciering en aanpassingspremies, stuurgroepen en lopende 

onderzoeken, stuk voor stuk dossiers waarin we actief de vertaalslag maakten tussen technische 

beleidsmaterie en de signalen en leefwereld van ouderen. Tegelijk keek de Vlaamse Ouderenraad ook 

breder: naar de aankomende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, naar het stimuleren van 

beweging bij ouderen, en naar de uitdagingen die zich stellen rond ouderen op vlak van 

ontwikkelingssamenwerking.  

Ook qua sensibilisering stond het werk niet stil. De Ouderenweekcampagne focuste in 2018 op de rol 

van ouderen als actieve schakel voor hun buurt, waarbij we de klemtoon in het denken rond buurten 

omdraaiden van zorgzame buurten voor ouderen naar sterke buurten dankzij ouderen. Tal van 

inspirerende lokale voorbeelden waarbij ouderen een actieve rol opnemen in hun buurt stonden 

daarbij in de kijker, zowel in aanloop naar de Ouderenweek als tijdens de week zelf. Tegelijk kreeg ook 

de fotodatabank een sterke impuls, met tal van nieuwe foto’s die bijdragen tot een realistische 

beeldvorming van ouderen en van actief ouder worden. 

Op vlak van communicatie werd de ingeslagen weg voortgezet. Na de huisstijl, Actueel en de 

nieuwsbrief werd in 2018 nu ook de vaste website vernieuwd en werden bovendien twee websites op 

maat gelanceerd: de ouderengids voor individuele ouderen met praktische vragen, en 

ouderenraden.be ter inspiratie van lokale ouderenraden en beleidsmakers.  

Voor die laatste doelgroep is ook de deelwerking Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal nu echt op 

kruissnelheid gekomen. Met een sterke groep van vorminggevers, een geslaagde studiedag, de 

brochure gericht op nieuwe leden of kandidaat-leden van ouderenraden, het tweede barometer-

rapport en de eigen website krijgt het ondersteuningsaanbod voor ouderen die zich lokaal engageren 

nu duidelijk vorm en inhoud.  

En vanuit die insteken kijken we alweer vooruit, naar de voorbereiding van een nieuw beleidsplan, 

waarin we verder bouwen aan een sterk elan voor de Vlaamse Ouderenraad als advies- en 

inspraakorgaan van ouderen in Vlaanderen. 
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II. Uitvoering beheersovereenkomst en jaarprogramma 

1. Adviesverlening 

Als inspraak- en adviesorgaan van ouderen in het Vlaamse ouderenbeleid vormt het beleidswerk de 

kern van de werking van de Vlaamse Ouderenraad. De Vlaamse Ouderenraad brengt ouderen, 

deskundigen en ouderenorganisaties samen, zamelt hun ideeën, ervaringen, getuigenissen en 

standpunten in, toetst die aan het beleid dat gevoerd of voorbereid wordt en bundelt dit alles in 

adviezen en standpunten die breed verspreid worden.  

Beleidsparticipatie mogelijk maken vergt uiteraard heel wat inzet: deelname aan 

beleidsvoorbereidend overleg, opvolging van beleidsnota’s, parlementaire vragen en beslissingen over 

tal van domeinen heen, de vertaalslag tussen technisch beleid en de concrete leefwereld van ouderen, 

het samenbrengen van ouderen rond die diversiteit aan thema’s, lidorganisaties die op hun beurt hun 

leden raadplegen, het indienen en bespreken van amendementen, de tijdsdruk bij adviesvragen in 

spoedprocedure, het actief uitdragen van de adviezen en standpunten, … In een context waarin 

ouderen als bevolkingsgroep steeds belangrijker worden, groeien ook de uitdagingen als organisatie 

jaar na jaar. 

1.1. Evolutie adviesverlening  

In 2018 bracht de Vlaamse Ouderenraad vier adviezen, een memorandum, een visienota en een 

beleidsdossier in kader van de oproep rond de internationale dag van de ouderen uit. Het totale aantal 

adviesdocumenten ligt daarmee in lijn met de vorige jaren. In het najaar is er ook heel sterk ingezet op 

beleidsvoorbereidend overleg in kader van de uitvoeringsbesluiten van het vernieuwde 

woonzorgdecreet, wat de ruimte voor formeel advieswerk beperkte. 
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Net zoals vorig jaar werden drie adviezen uitgebracht op vraag van Vlaams minister voor Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: het advies op de conceptnota over de toekomst van de 

residentiële zorg, op het hernieuwde woonzorgdecreet, en op het uitvoeringsbesluit van het decreet 

Vlaamse Sociale Bescherming. 

Opmerking: Aangezien de Vlaamse Ouderenraad standpunten en memoranda altijd uit eigen initiatief 

uitbrengt, zijn deze niet opgenomen in bovenstaande grafiek. 

De drie adviezen op vraag werden telkens in spoedprocedure geamendeerd en goedgekeurd door het 

dagelijks bestuur, en naderhand bekrachtigd door de algemene vergadering. Het advies op eigen 

initiatief volgde de normale procedure. 

1.2. Overzicht adviezen en standpunten 

Advies 2018/1 over de toekomst van woonzorgcentra 

Op vraag van minister Vandeurzen gaf de Vlaamse Ouderenraad advies op de conceptnota 

‘Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de 

samenleving én zorgaanbieders’. Zowat iedereen is er zich van bewust dat medewerkers, 

mantelzorgers en vrijwilligers zich dagelijks met hart en ziel inzetten om kwaliteitsvolle zorg te 

verlenen, maar toch blijven vragen rijzen over de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning, de 

toegang en de betaalbaarheid die momenteel onder druk staan en voor de Vlaamse Ouderenraad 

gegarandeerd moeten zijn. De Vlaamse Ouderenraad pleit in het advies onder meer voor een correcte 

zorgzwaartefinanciering, een grondig debat over de dagprijzen, een verhoging van de 

personeelsnormen en financiële transparantie.  
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Advies 2018/2 over het voorontwerp van het nieuwe woonzorgdecreet 

Een van de fundamentele pijlers voor de ouderenzorg in Vlaanderen is het woonzorgdecreet. Dit 

decreet regelt de opdrachten en voorwaarden voor de verschillende woonzorgvoorzieningen in 

Vlaanderen, van lokale dienstencentra en gezinszorg tot assistentiewoningen en woonzorgcentra. Tien 

jaar na het eerste woonzorgdecreet is er al heel wat geëvolueerd, en koos de Vlaamse regering ervoor 

om dit decreet te vernieuwen. De Vlaamse Ouderenraad werd daarbij om advies gevraagd. 

Advies 2018/3 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale Bescherming 

De Vlaamse regering zet in op de uitbouw van een eigen Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), gericht 

op mensen die voor een langdurige periode zorg en ondersteuning nodig hebben. Voor de uitwerking 

van de concrete details vroeg minister Vandeurzen de Vlaamse Ouderenraad opnieuw om advies. In 

zijn advies vertrekt de Vlaamse Ouderenraad vanuit het fundamenteel uitgangspunt dat alle mensen 

met zorgnoden garanties moeten krijgen op toegang tot gepaste en betaalbare zorg en een 

gelijkwaardige ondersteuning, ongeacht hun leeftijd. Daarbij uit de Vlaamse Ouderenraad een aantal 

bezorgdheden die samenhangen met het systeem waarbij burgers zichzelf moeten aansluiten en 

premies moeten betalen om recht te hebben op zorg en ondersteuning. Daarnaast gaat de Vlaamse 

Ouderenraad ook specifiek in op de nieuwe onderdelen, zoals de tegemoetkomingen voor 

mobiliteitshulpmiddelen. 

Advies 2018/4 over het inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

In dit advies schetst de Vlaamse Ouderenraad vanuit zijn signaalfunctie een aantal knelpunten waar 

ouderen op botsen in de toegang tot het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De raad kijkt 

daarbij naar de problematiek van de verkoop van de woning, de wijze waarop spaargelden in rekening 

worden genomen, en de zogenaamde ‘prijs van de liefde’ (impact van samenwonen). In aanloop naar 

de volgende legislatuur vraagt de Vlaamse Ouderenraad daarbij om in te zetten op de uitwerking van 

een evenwichtig en wetenschappelijk onderbouwd inkomensonderzoek. 

Memorandum 2019 voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen  

In mei 2019 staan er nieuwe Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op de kalender. De Vlaamse 

Ouderenraad ging alvast aan de slag om de noden, signalen en verwachtingen van ouderen voor deze 

verkiezingen te verzamelen. Het resultaat daarvan is ons memorandum voor 2019, met  daarin de 

essentiële recepten en ingrediënten voor het Vlaamse, federale en Europese ouderenbeleid van 

morgen. 

Visienota en brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ 

De Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven bundelden de krachten om te komen 

tot één gemeenschappelijke basisvisie over ouderen en beweging. Ouderen stimuleren om meer te 

bewegen, hoe begin je daaraan? En hoe vertrek je daarbij vanuit een visie die aansluit bij de huidige 
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inzichten rond ouderen en beweging? De brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ biedt 

hierop een antwoord, met boordevol inspiratie voor middenveldorganisaties op Vlaams niveau uit 

verschillende sectoren. Onderbouwde inzichten en behoeften bij ouderen vormen de basis van deze 

brochure.  

Beleidsdossier internationale dag van de ouderen: Vergrijzing, gezondheid en zorg als prioriteit voor 

de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

Naar aanleiding van 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, sloegen de Vlaamse 

Ouderenraad en de ouderenverenigingen opnieuw de handen in elkaar met FOS, Trias en 

Wereldsolidariteit om de impact van de vergrijzing in ontwikkelingslanden aan te kaarten. In reactie 

op de antwoorden van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op de 

parlementaire vragen na het eerste gezamenlijk signaal, werd in 2018 een uitgewerkt beleidsdossier 

opgesteld dat onder meer inzoomt op de vergrijzing in de Belgische partnerlanden op vlak van 

ontwikkelingssamenwerking, op de specificiteit van de uitdagingen op het vlak van langdurige zorg, en 

dat uiteindelijk diverse beleidsaanbevelingen naar voren schuift. 

1.3. Verspreiding en verdere opvolging 
 

Alle relevante en bevoegde ministers, administraties, parlementaire commissies en strategische 

adviesraden ontvingen telkens de betreffende adviezen. De Vlaamse Ouderenraad zette ook in op de 

verspreiding naar het bredere netwerk.  

Overzicht acties en navolging rond de uitgebrachte adviezen: 

Advies 2018/1 over de toekomst van woonzorgcentra 

 Formeel en gemotiveerd antwoord ontvangen 

 Verdere opvolging en inbreng via taskforce Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen 

 Vertegenwoordiging in werkgroep ‘Kwaliteitskader voor vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg 

en levenseindezorg’ 

Advies 2018/2 over het voorontwerp van het nieuwe woonzorgdecreet 

 Formeel en gemotiveerd antwoord ontvangen 

 Verdere opvolging en inbreng in werkgroepen uitvoeringsbesluiten Woonzorgdecreet 

 Parlementaire vraag m.b.t. prijsverhogingen woonzorgcentra (Tine Soens – link) 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/pub.php?pub_id=2613
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418346
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Advies 2018/3 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale Bescherming 

 Formeel en gemotiveerd antwoord ontvangen  

 Vertegenwoordiging Vlaamse Ouderenraad in Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen en 

Bijzondere Technische Commissie Mobiliteitshulpmiddelen 

 Parlementaire vraag m.b.t. uitrol PVF naar de ouderenzorg (Tine van der Vloet, link) 

Advies 2018/4 over het inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

 Nog geen formeel antwoord ontvangen, wel reactie van een individueel parlementslid 

Memorandum 2019 voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen  

 Verspreid naar alle politieke partijen 

 Toelichting en gesprek over memorandum op vraag van parlementsleden CD&V en Groen  

 Parlementaire vraag m.b.t. uitrol dementievriendelijke gemeenten (Peter Persyn, link) 

Visienota en brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ 

 Studiedag Vlaamse Ouderenraad en Vlaams Instituut Gezond Leven over de visienota in het 

Vlaams Parlement 

 Visienota werd meegenomen door Sport Vlaanderen en opgenomen in de databank van het 

Nederlandse Kenniscentrum voor Sport 

Beleidsdossier internationale dag van de ouderen: Vergrijzing, gezondheid en zorg als prioriteit voor 

de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

 Formeel antwoord ontvangen van minister De Croo 

 Parlementaire vraag (Fatma Pehlivan – link) 

1.4. Deelname aan hoorzittingen 

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement: 

1. Hoorzitting over de conceptnota betreffende het beter op elkaar afstemmen van de 

aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1419102
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1416395
https://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/54/ac998.pdf
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2. Hoorzitting over de conceptnota betreffende de decretale verplichting van de Vlaamse Regering 

om te voorzien in een groeipad voor de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en 

ouderenzorg  

3. Hoorzitting over de conceptnota betreffende de gefaseerde instelling van een intersectorale 

commissie voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen gebruikers en aanbieders 

van welzijns- en gezondheidszorg 

1.5. Overzicht van beleidsbeslissingen met weerslag van (eerdere) adviezen of standpunten 

De inhoud van bovenstaande en eerdere adviezen en standpunten van de Vlaamse Ouderenraad vond 

in de loop van 2018 onder meer in volgende beleidsbeslissingen en -discussies weerslag: 

 Parlementaire conceptnota betreffende de decretale verplichting van de Vlaamse Regering om te 

voorzien in een groeipad voor de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en 

ouderenzorg: deze conceptnota sluit aan bij de vraag van de Vlaamse Ouderenraad naar een 

correcte zorgzwaartefinanciering in de ouderenzorg en groeipad voor de urencontingenten in de 

gezinszorg in functie van de noden. In de conceptnota wordt expliciet verwezen naar adviezen van 

de Vlaamse Ouderenraad. Er volgde ook een uitnodiging voor een hoorzitting in de Commissie 

WVG van het Vlaams Parlement.  

 Diverse bepalingen in het uitvoeringsbesluit VSB:  

o Burgers die aangesloten zijn bij een zorgkas en verblijven in een door de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie erkend woonzorgcentrum, ontvangen niet altijd het zorgbudget 

voor zwaar zorgbehoevenden. De Vlaamse Ouderenraad vroeg een betere afstemming 

tussen de GGC-erkende woonzorgcentra en de zorgkassen. De Vlaamse overheid gaat 

inspanningen leveren op vlak van communicatie.  

o De carenztijd voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden werd afgeschaft voor 

mensen met een palliatief statuut. 

o De vertegenwoordiging van gebruikers in de overlegorganen rond de VSB. De Vlaamse 

Ouderenraad zal vertegenwoordigers afvaardigen in het Raadgevend Comité VSB, de 

adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen, de bijzondere technische commissie 

mobiliteitshulpmiddelen, en de kamer VSB binnen de Vlaamse Raad WVG. 

o Op vraag van de Vlaamse Ouderenraad wordt het rentingaanbod mobiliteitshulpmiddelen 

uitgebreid met een 4de categorie, de korrelzitschaal. 

 Het onderscheid in de financiering van de zorgzwaarte ROB/RVT wordt gradueel weggewerkt.  

 Het protocolakkoord voor de residentiële woonzorg met wederzijdse engagementen tussen de 

Vlaamse regering en de sector, met daarin onder meer ambities op vlak van kwaliteit en 

betaalbaarheid van zorg voor de gebruikers. 
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 Het vernieuwd woonzorgdecreet komt op diverse vlakken tegemoet aan vragen van de Vlaamse 

Ouderenraad: het versterken van het accent op de gebruiker en zijn mantelzorger, de afschaffing 

van de mogelijkheid tot aanmelding (o.a. als groep van assistentiewoningen), de scherpstelling van 

de rol en opdracht van de lokale dienstencentra, … In navolging van het advies op het voorontwerp 

werd o.a. de opdracht op vlak van begeleiding bij woonondersteuning door de diensten 

maatschappelijk werk verder geconcretiseerd in de memorie van toelichting, en werd de 

samenwerking met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties als lokaal dienstencentrum verplicht 

gemaakt. Verder worden diverse punten uit het advies meegenomen in de uitvoeringsbesluiten. 

Ook in de parlementaire bespreking van het decreet betreffende de woonzorg werd meermaals 

verwezen naar het advies van de Vlaamse Ouderenraad, onder meer met betrekking tot garanties 

voor de versterking van inspraak, de antennewerking en mobiele werking van lokale 

dienstencentra, en de betaalbaarheid en garantie van vervoer voor dagverzorgingscentra en 

thuiszorgvoorzieningen. 

 Studiedagen en projectoproepen Agentschap Zorg en Gezondheid ter bevordering van kwaliteit 

van leven, wonen en zorg in woonzorgcentra, zoals het project ethisch verantwoorde zorg in 

woonzorgcentra. Deze projecten sluiten aan bij eerdere vragen van de Vlaamse Ouderenraad om 

effectief in te zetten op verbetertrajecten en woonzorgcentra hierin te ondersteunen. 

 Geestelijke gezondheidszorg voor ouderen: Na signaal van de Vlaamse Ouderenraad omtrent het 

discriminerend karakter van de leeftijdsgebonden terugbetaling voor de eerstelijnspsychologische 

zorg, kondigde minister De Block in haar beleidsnota voor 2019 aan een gezamenlijke beleidsvisie 

en stappenplan uit te zullen werken rond geestelijke gezondheidszorg voor 65-plussers. Ook de 

Vlaamse overheid nam initiatief door de middelen voor de uitbouw van een 

eerstelijnspsychologische functie voor ouderen binnen zes eerstelijnszones mogelijk te maken. 

 Hervorming verbeterings- en aanpassingspremie woning: De samenvoeging van de 

verbeteringspremie met de renovatiepremie tot eenzelfde premie en de wijzigingen aan de 

aanpassingspremie liggen in lijn met de vraag voor administratieve vereenvoudiging voor 

woningaanpassingen (cfr. advies 2016/3 en standpunt hoorzitting)   

 Parlementaire vraag over verkeer en verkeersveiligheid: Verwijzing naar vraag om 

voetgangerslichten langer op groen te laten staan wanneer ouderen moeten oversteken (Lode 

Ceyssens – link) 

 Voorstel van resolutie voor een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen: 
in navolging van het standpunt over de versterking van het internationale kader voor de 
mensenrechten van ouderen, werd in het federaal parlement een voorstel van resolutie 
voorgelegd rond de mensenrechtenbescherming voor ouderen wereldwijd (Els Van Hoof - link)  

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/wat-denken-we/beleidsparticipatie/advies-20163-ontwerp-van-het-vlaams-ouderenbeleidsplan-2015-2020
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/onderzoek/wonen-en-woonomgeving/zon-20-meer-thuiswonende-tachtigplussers-tegen-2027
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1291442/verslag/1294550
https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/54/3034/54k3034001.pdf#search=%22ouderen%20%2054%20%3Cin%3E%20keywords%22
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2. Signaleren 

2.1. Klacht Jury voor Ethische Reclamepraktijken: Avocado-reclame van Lidl 

Naar aanleiding van een advertentie van Lidl in De Standaard die naar negentigplussers verwijst als 

'fossielen' met 'verfrommelde oogleden', diende de Vlaamse Ouderenraad klacht in bij de Jury voor 

Ethische Praktijken inzake reclame (JEP). Voor de Vlaamse Ouderenraad overschreed Lidl in de 

advertentie duidelijk een grens. 

De Vlaamse Ouderenraad stelde dat het hier niet meer om een ludieke uitvergroting gaat, maar om 

een duidelijke vorm van 'ageism': het stereotyperen, discrimineren of maatschappelijk afschrijven van 

mensen louter op basis van hun leeftijd. Voor de Vlaamse Ouderenraad kon het dan ook niet dat de 

supermarktketen zich om commerciële redenen verlaagde tot negatieve beeldvorming van de oudste 

ouderen in onze samenleving. 

De JEP oordeelde uiteindelijk dat “de gehele tekst van de advertentie van in het begin volledig in het 

register van de overdrijving en niet letterlijk op te vatten beeldspraak is opgesteld” en dat “de reclame 

in kwestie niet van aard is om een bepaalde categorie van personen te kleineren of te discrimineren 

en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes”. De klacht werd ongegrond 

verklaard. 

Voor de Vlaamse Ouderenraad blijft de advertentie evenwel ingaan tegen de regels die de JEP zelf 

vooropstelt: “humor mag niet leiden tot het kleineren of discrediteren van een persoon of een groep 

personen en het gebruik van pejoratieve zinspelingen of vermeldingen gebaseerd op geslacht, leeftijd, 

ras, natie, economisch of sociaal statuut van personen.” Op sociale media bood Lidl uiteindelijk zijn 

verontschuldigingen aan. 

2.2. Discriminatie 65-plussers bij terugbetaling eerstelijnspsycholoog 

Midden vorig jaar maakte minister De Block bekend dat de psycholoog voor mensen met bijvoorbeeld 

depressie of verslaving terugbetaald wordt, maar dat er geen budget was om die terugbetaling ook 

open te stellen voor 65-plussers. Een van de argumenten om de terugbetaling te beperken tot 

volwassenen van 18 tot 64 jaar, was omdat er voor die doelgroep al netwerken opgericht waren waarin 

zorgverleners op vlak van geestelijke gezondheidszorg goed samenwerken. De Vlaamse Ouderenraad 

riep de minister toen op om die discriminatie weg te werken. De nood aan een betere ondersteuning 

voor ouderen met psychische problemen is groot. Voor de Vlaamse Ouderenraad moet iedereen die 

worstelt met psychische problemen betaalbare hulp kunnen krijgen. Die oproep leidt nu tot eerste 

stappen vanuit de federale en Vlaamse overheid. 
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2.3. Internationale dag van de ouderen: aandacht voor zorg en gezondheid voor ouderen in 

ontwikkelingslanden 

Zoals hoger vermeld sloegen de Vlaamse Ouderenraad en de Vlaamse ouderenverenigingen naar 

aanleiding van 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, opnieuw de handen in elkaar met 

ontwikkelingsorganisaties FOS, Trias en Wereldsolidariteit om de impact van de vergrijzing in 

ontwikkelingslanden aan te kaarten. 

In deze editie lag het accent op de uitdagingen die de vergrijzing in ontwikkelingslanden met zich mee 

brengt op vlak van zorg en gezondheid. De organisaties pikken daarmee in op de 10 priorities for a 

decade of healthy ageing, gelanceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, en op de lopende 

werkzaamheden rond het recht op langdurige zorg binnen de Open-ended Working Group on Ageing 

binnen de Verenigde Naties. 

2.4. Uitdragen van standpunten, signalen en aandachtspunten bij het bredere netwerk 

Naast de contacten met beleidsmakers binnen de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement neemt 

de Vlaamse Ouderenraad ook tal van vertegenwoordigingen op waarlangs aandachtspunten en 

signalen vanuit ouderen worden uitgedragen naar het bredere netwerk. Deze zijn opgenomen in 

onderstaande tabel. 

Structurele vertegenwoordigingen 

Wat Wie Frequentie 

Mandaten 

AGE Platform Europe 

- AV Nils Vandenweghe 1x/jaar 

- RvB Maddie Geerts 2x/jaar 

- 9 Task forces 

- 2 Policy Coordination Groups 

Nils Vandenweghe 

Nathalie Sluyts  

Lien Pots 

2x/jaar 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk - RvB & 

AV 

Jeanine Schollaert 

Veerle Quirynen 

 4x/jaar 

Bezwaarcommissie Zorgverzekering Ignace Leus  maandelijks 

Raadgevend comité Agentschap Zorg en 

Gezondheid 

Jul Geeroms 

Nathalie Sluyts 

maandelijks 

Afvaardigingen & vertegenwoordigingen 

Beleid 

Taskforce welzijns- en zorgbeleid voor 

ouderen 

Jul Geeroms 

Nils Vandenweghe 

Nathalie Sluyts 

4x/jaar 
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Wat Wie Frequentie 

- Werkgroep Zorgzame buurten Nathalie Sluyts  

- Werkgroep Rechtspositie van de cliënt Marc Messiaen  

- Werkgroep uitvoeringsbesluit DVC Tarsi Windey  

- Werkgroep uitvoeringsbesluit WZC Nathalie Sluyts  

- Werkgroep uitvoeringsbesluit LDC Jul Geeroms  

- Werkgroep uitvoeringsbesluit AW Lien Pots  

Denkgroep campagne 'Vergeet dementie, 

onthou mens' 

Nils Vandenweghe  

Klankbordgroep Referentiekader kwaliteit 

van leven personen met dementie 

Nathalie Sluyts 4x/jaar 

Strategisch Plan Geletterdheid - stuurgroep 

Digitaal 

Lien Pots 3x/jaar 

Werkgroep energie en armoede Lien Pots  

Klankbordgroep Referentiekader kwaliteit 

van zorg inzake vroegtijdige zorgplanning, 

palliatieve zorg en levenseindezorg 

Nathalie Sluyts ad hoc 

Stuurgroepen Agentschap Zorg & Gezondheid 

- Vervolgtraject 'Holebi- en 

transgendersensitieve zorg' 

Nathalie Sluyts 6x/jaar 

- Reflectiegroep (Mobiliteits)Hulpmiddelen Nathalie Sluyts 2x/jaar 

- Stuurgroep PVB personen met een 

handicap in (semi)residentiële 

ouderenzorg  

- Stuurgroep afkappunten THAB BelRAI 

- Stuurgroep PVF ouderenzorg 

Tarsi Windey 

 

 

Nils Vandenweghe 

Nathalie Sluyts 

ad hoc 

Klankbordgroep vervoer op maat 

(basisbereikbaarheid) 

Lien Pots  

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg – 

VIP WZC 

Nathalie Sluyts 

Nils Vandenweghe 

 

Netwerk 

Inspiratieraad Expertisepunt Mantelzorg Nils Vandenweghe 

Nathalie Sluyts 

4x/jaar 

Strategisch overleg partnerorganisaties 

lokale ouderenbeleidsparticipatie 

Nils Vandenweghe 

Nadia Denayer 

4x/jaar 

Stuurgroep patiëntgerichte zorg UZ Gent Nathalie Sluyts 3x/jaar 

We Do² Nathalie Sluyts ad hoc 

Expertisecentrum Valpreventie - 

Partneroverleg 

Jan Tessier  

Nathalie Sluyts 

2x/jaar 
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Wat Wie Frequentie 

Klankbordgroep Referentiekader kwaliteit 

van leven personen met dementie 

Nathalie Sluyts 4x/jaar 

Vlaams Instituut Gezond Leven - Gezond 

ouder worden  

Nathalie Sluyts 3x/jaar 

Vlaams Instituut Gezond Leven - Liever 

Actiever/Kwispelstappers 

Jan Tessier ad hoc 

SAR CJSM – Sportraad (2012-2017) Ingrid Peeters 

Vervanger voor VSF 

4x/jaar  

MORA – personenvervoer Ellen Ophalvens  

Meer mobiele Lijn - Gebruikersgroep Lien Pots  

Supporters Openbaar Vervoer Lien Pots  

Klankbordgroep Steunpunt Wonen – sociale 

huur 

Lien Pots 
 

 

Inter – Vlaams Overleg Toegankelijkheid Lien Pots   

VRT - cel DIVERSITEIT Veerle Quirynen 4x/jaar 

Klankbordgroep Kunst doet leven (CJSM) Veerle Quirynen  

 

Occasionele vertegenwoordigingen 

Naast de structurele vertegenwoordigingen is er met tal van organisaties uit het netwerk doorheen 

het jaar op occasionele basis of ad hoc overleg geweest. Het ging daarbij onder meer om: 

 Kabinet minister De Block: overleg rond E-health en online persoonlijk gezondheidsdossier 

 KU Leuven Metaforum: overleg en voorbereiding internationaal congres en lezingen rond 

dementie 

 Domidep: overleg over de ouderenzorg in België 

 Expertisecentrum Dementie & Vlaamse Alzheimerliga: feedback op hun memorandum n.a.v. 

verkiezingen in 2019, afstemming mogelijke samenwerkingen 

 Expertisecentrum Dementie, Vlaamse Alzheimerliga & VVSG: dementievriendelijke 

gemeenten – voorbereiding oproep tot actie 

 Stakeholdersoverleg sensibilisering patiëntenrechten: overleg i.f.v. minder versnipperde 

communicatie rond patiëntenrechten 

 KU Leuven (Centrum Ziekenhuis- en verplegingswetenschap): inbreng in panel tijdens 

debatavond over de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg 

 D-SCOPE: deelname aan expertenpanel 
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 Jessa Ziekenhuis in Hasselt: overleg over de initiatieven in kader van een ‘seniorenvriendelijk 

ziekenhuis’ 

 VUB: Expertenpanel kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en 

levenseindezorg 

 AZ Sint-Lucas te Gent: deelname in jury ‘Granny Awards’  

 DEBECO: Ronde van Vlaanderen naar innoverende en inspirerende woonzorginitiatieven: 

netwerking en overleg in elke voorziening 

 OKRA Klein-Brabant: Presentatie ‘Wegwijs in het welzijns- en zorgaanbod’ 

 VUB: overleg onderzoeksnoden en -mogelijkheden in navolging van het D-SCOPE 

onderzoeksproject 

 Stakeholdersoverleg herziening energiearmoedeprogramma: overleg rond bijsturing Vlaams 

Actieplan Energiearmoede 

 AIPA Aalst: deelname panelgesprek zorg en wonen 

 Vakgroep Agogische Wetenschappen VUB: gastles ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’ 
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3. Informeren 

3.1. Informatieblad Actueel 

Inhoud 

Via het informatieblad Actueel houdt de Vlaamse Ouderenraad zijn lezers 4 maal per jaar op de hoogte 

van de initiatieven van de Vlaamse Ouderenraad, relevant beleidsnieuws, de Ouderenweek en andere 

campagnes rond ouderen, inspirerende projecten voor en door ouderen, onderzoek en meer. 

In 2018 berichtte de Vlaamse Ouderenraad verschillende keren over zijn werking, met o.a. 

samenvattingen van uitgebrachte adviezen en standpunten en nieuws over de 

Ouderenweekcampagne. Ook informatie over Vlaamse Ouderenraad  Lokaal was telkens terug te 

vinden in Actueel met o.a. de resultaten van de barometer voor ouderenraden, nieuwe vormingen, 

een verslag van de studiedag ‘lokale uitdagingen ontrafeld’, de lancering van ouderenraden.be, de 

hoogtepunten van het derde werkjaar, … 

Verder werd er gezorgd voor een afwisselende mix van artikels rond armoede, bewegen, mantelzorg, 

patiëntenrechten, kwetsbaarheid, de wereldwijde vergrijzing, basisbereikbaarheid, wonen, 

cultuurparticipatie, beleidsparticipatie, het ‘Dossier Brussel’, dementie,  memorandum verkiezingen 

2018, het nieuwe woonzorgdecreet, …  

Abonnementen 

 

Sinds de invoering van de betalende jaarabonnementen ligt het aantal abonnees op de gedrukte 

edities van Actueel vrij stabiel. In de digitale raadpleging van Actueel blijken daarentegen grote 

schommelingen te liggen.  

 

  Oplage Abonnees Digitaal 

Januari 1400 1342 426 

April 1300 1207 238 

Juli 1270 1235 931 

Oktober 1270 1206 195 

De papieren oplage van Actueel, het aantal abonnees en het aantal digitaal geraadpleegde 

exemplaren. 

Dankzij de opstart van ouderenraden.be kunnen we vanaf nu inspirerende artikels rond lokaal 

ouderenbeleid en lokale ouderenbeleidsparticipatie individueel online in de kijker zetten, zodat 

geïnteresseerden deze onder meer via online zoekmachines makkelijk kunnen vinden en raadplegen. 
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3.2. Elektronische nieuwsbrief 

In 2018 werden er 55 elektronische nieuwsbrieven verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrieven stemt 

steeds overeen met de nieuw geplaatste artikels op de website. Dit zijn wekelijks een zevental items.  

We sloten het jaar af met 3 037 abonnees. Na de uitzuivering van een groot aantal ongeldige en 

verouderde e-mailadressen in 2017 zet de stijging van de voorgaande jaren zich ook in 2018 terug 

voort. 

 
 

Van deze abonnees opent gemiddeld 43,3% de nieuwsbrief. Gemiddeld 13,2% van hen klikt door op 

een of meerdere links in de nieuwsbrief.  

3.3. Website 

In het kader van de uitwerking van een communicatiestrategie in 2017, lanceerde de Vlaamse 

Ouderenraad in 2018 een vernieuwde website. Op vlaamse-ouderenraad.be wordt nu niet meer 

gedacht vanuit de organisatiestructuur, maar vanuit de gebruiker van de website. Via de duidelijke 

rubrieken ‘Wie zijn we?’, ‘Wat denken we?’, ‘Actualiteit’ en ‘Onderzoek & Cijfers’ vinden bezoekers 

makkelijk hun weg. De informatie is helderder, laagdrempeliger en overzichtelijker. De startpagina is 

flexibeler. Ook de fotodatabank is makkelijker in gebruik.  
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Deelluiken 

 

De pagina met ‘Actualiteit’ blijkt veruit de populairste. Dat hoeft niet te verbazen, gezien de vele items 

die hier vanuit de nieuwsbrief naar doorlinken. Opmerkelijk is ook dat de nieuwe impuls voor de 

fotodatabank, zowel qua nieuwe beelden als qua zichtbaarheid op de homepagina, zich duidelijk 

vertaald heeft in de populariteit van de pagina bij de bezoekers van de website. 

Meest gelezen artikels 

1. Uitnodiging: Samen sterk voor ouderen in beweging 

2. Ouderenweek: Ouderen als actieve schakel voor de buurt  

3. Radio 2: “Laat je niet misleiden door de seniorenvoordeelkaart”  

4. Nieuwe brochure: De stem van ouderen in de gemeente 

5. Gezocht: Vormingsbegeleiders voor ouderenraden  

Websitebezoekers 

De volgende grafiek geeft de evolutie weer van het aantal bezoekers op jaarbasis van 2005 tot nu. Na 

een piek in 2017 zakte het aantal bezoekers licht terug naar het niveau in 2015 en 2016. De 

vernieuwing van de website, waardoor bepaalde links vanuit zoekmachines wegvallen, kan hier deels 

een verklaring voor zijn (gelijkaardig aan de daling in 2013). 
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3.4. Ouderengids.be 

Ouderengids.be heeft als ambitie om het vertrekpunt te zijn voor elke zoektocht naar nuttige info over 

rechten, diensten, organisaties of ondersteuning waar je als oudere nood aan kan hebben. Vroeger 

kon de Ouderengids enkel op papier geraadpleegd worden, in 2018 creëerde de Vlaamse Ouderenraad 

een website, met de steun van de Vlaamse Overheid.  

De website vertrekt vanuit de vaststelling dat veel praktische informatie voor ouderen, familieleden, 

vrijwilligers of medewerkers rond ouderen wel érgens online staat, maar dat alles enorm versnipperd 

zit en niet makkelijk terug te vinden is. De website is dan ook opgezet als handig vertrekpunt, dat 

laagdrempelig uitleg geeft en vervolgens doorlinkt naar meer gedetailleerde websites. 

De online Ouderengids is een handig instrument dat je wegwijs maakt bij tal van praktische vragen. 

Van uitleg over pensioenen en speciale tegemoetkomingen tot zorg, sport en openbaar vervoer. De 

website bundelt rond 8 thema’s en levensdomeinen een eenvoudige uitleg, tips en handige websites 

waar je meer specifieke info vindt. 

In totaal bezochten 23 313 unieke bezoekers de website ouderengids.be sinds de lancering in mei 

2018. Na de lancering in mei steeg het aantal unieke bezoekers richting ca. 4 300 per maand. De 

aanslepende herziening van de beheersovereenkomst liet zich evenwel voelen in de loop van het 

najaar. Door het gebrek aan mankracht om tijd en energie in de ouderengids te investeren, liep ook 

het aantal unieke bezoekers per maand terug. Dit wijst op het belang van de structurele toewijzing van 

de opdracht en middelen voor de ouderengids, met het oog op de continue uitbreiding, actualisatie 

en bekendmaking van de ouderengids. 
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3.5. Sociale media 

Twitter 

 

Sinds het najaar van 2014 heeft de Vlaamse Ouderenraad een Twitter-account om sneller in te spelen 

op de actualiteit en als extra kanaal om zijn adviezen en standpunten breed uit te dragen. De Vlaamse 

Ouderenraad gebruikt Twitter vooral om snel in te pikken op actualiteit en het publieke debat. 

Daarnaast biedt het ook een handig kanaal om nieuwe adviezen in de kijker te plaatsen, om een 

persbericht of opiniestuk extra aandacht te geven, om bepaalde sensibiliseringsacties te verspreiden, 

om de Ouderenweek aan te kondigen, om onze aanwezigheid op studiedagen e.d. aan te kondigen, … 

 

In 2018 plaatste de Vlaamse Ouderenraad 26 tweets. We kaartten onderwerpen aan zoals de niet-

terugbetaling van de psycholoog voor 65-plussers, de internationale dag van de ouderen, 

leeftijdsdiscriminatie op de woonmarkt, en zetten verschillende evenementen en campagnes in de 

kijker: eigen studiedagen, de Ouderenweek 2018, lokale verkiezingen, campagnes die we als partner 

ondersteunen, … 

 

Momenteel heeft de Vlaamse Ouderenraad 415 vaste volgers op Twitter. Het gaat voornamelijk om 

mensen uit het sociaal-culturele veld, de zorgsector, parlementsleden, lokale beleidsmakers en 

ouderenorganisaties. De meeste tweets hebben evenwel een veel breder bereik, dat in het geval van 

de populairste tweets het reële bereik van de nieuwsbrief ruim overschrijdt. 

 

Hieronder een greep uit de geplaatste tweets, zowel qua inhoud als bereik: 

 

Discriminatie terugbetaling psycholoog: 
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Nieuwe lokale vergrijzingscijfers: 

 
 

Studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’: 

 
 

1 oktober – vergrijzing ontwikkelingslanden: 
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Denigrerende beeldvorming: 

 
 

 
Facebook 

 

In 2016 startte de Vlaamse Ouderenraad met een Facebookpagina voor de Ouderenweekcampagne. 

Hier worden de verschillende brochures gepromoot en worden de minireportages van de Vliegende 

Reporter gedeeld. We mikken op (medewerkers van) organisaties uit verschillende sectoren die een 

link hebben met het Ouderenweekthema, lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, individuele 

ouderen, … die de campagne verder kunnen uitdragen.  

De Ouderenweekpagina heeft momenteel 324 volgers. Voornamelijk naar aanloop van en tijdens de 

Ouderenweek zien we een stijging van mensen die onze pagina vinden.  
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Hieronder een overzicht van de geplaatste Facebookposts en hun bereik: 

 

3.6. Perscommunicatie 

Persberichten 

De Vlaamse Ouderenraad verstuurde in 2018 volgende persberichten: 

 25 september 2018: ‘Ouderen met zorgnoden gaan toch stemmen’ 
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 1 oktober 2018: ‘Vergrijzingsgolf in ontwikkelingslanden zwaar onderschat’ 

 16 november 2018: ‘Persuitnodiging: Ouderen maken het verschil in hun buurt [Ouderenweek 

2018]’  

Gezien de gebruiksvriendelijkheid van Twitter als reactiekanaal op actualiteit, worden persberichten 

hoofdzakelijk nog gebruikt om eigen campagnes of signalen bij journalisten in de kijker te zetten. 

De tweets en persberichten vanuit de Vlaamse Ouderenraad werden onder andere opgepikt door de 

volgende pers (niet-limitatief): 

Datum Titel/onderwerp Bron 

4 april Ouderenzorg Het Nieuwsblad 

9 april Gedaan met altijd weer puree en bingo De Morgen 

10 april Democratisch recht De Standaard 

11 mei  90-plussers zijn ‘fossielen’ met 

‘verfrommelde oogleden’: ‘Ouderenraad 

dient klacht in tegen Lidl 

Demorgen.be  

17 juli 65-plus? Psycholoog niet terugbetaald HLN.be 

17 juli “Iedereen krijgt psycholoog terugbetaald … 

behalve 65-plussers: Discriminatie” 

Nieuwsblad.be 

17 juli Psycholoog niet terugbetaald voor 65-

plussers 

Knack.be 

17 juli Psycholoog alleen terugbetaald tot 64 jaar: 

“Terwijl de nood bij ouderen net heel hoog 

is” 
 

GVA.be 

17 juli Psycholoog wordt niet terugbetaald voor 

65-plussers 

Demorgen.be 

17 juli Psycholoog alleen terugbetaald tot 64 jaar Destandaard.be 

17 juli Les séances chez le psy plus remboursées 

pour les patients de plus de 65 ans 
Levif.be 

18 juli Le psy ne sera plus remboursé pour les plus 

âgés 
Lesoir.be 

23 augustus Leeftijdsgrens Plus Magazine 

September Ouderen kiezen voor hun buurt 50-Plus bijlage - De Standaard 

September Ouderenweek focust op ouderen die zich 

inzetten voor hun buurt 

FOKUS 50 + - Het Nieuwsblad 

14 september Geen stembureau in WZC Ter Leen HLN.be 
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1 oktober “Vergrijzingsgolf in ontwikkelingslanden 

zwaar onderschat" 

VRT.be 

1 oktober “Vergrijzingsgolf in ontwikkelingslanden 

zwaar onderschat” 

HLN.be 

1 oktober Waarom de vergrijzing in 

ontwikkelingslanden meer aandacht 

verdient 

MO.be 

5 november Ouders in WZC Bij Debecker - Radio 1 

5 november “Waarom we onze ouders zo vaak in een 

rusthuis stoppen” 

HLN.be 

20 november Bejaarden voelen zich overstekend wild Het Nieuwsblad 

22 november “Geef senioren langer groen als ze 

oversteken” 

GVA.be 

23 november Ouderen verrijken de samenleving Kerknet.be 

4 december Welke oma of opa wil spelen met Aiden, Fay 

en Amy?  

Het Nieuwsblad 

 

Hieronder een greep uit de middenveldorganisaties en lokale besturen die op de pers- of andere 

communicatie van de Vlaamse Ouderenraad inpikten (niet-limitatief): 

Koepelorganisaties 

 VVSG, magazine Lokaal (juni 2018): Stemmen in woonzorgcentrum en dienstencentrum 

 VVSG, magazine Lokaal (juni 2018) en website: Onlinegids helpt ouderen op weg 

 Wit-Gele Kruis, magazine Gezond Thuis: Vlaamse Ouderenraad lanceert Ouderengids.be 

 Vlaams Instituut Gezond Leven, website en nieuwsbrief: studiedag en publicatie Samen sterk voor 

ouderen in beweging 

 Valpreventie, website: Maak kennis met Ouderengids.be  

 Weliswaar, website: Vergrijzingsgolf ontwikkelingslanden zwaar onderschat 

Sociaal-culturele verenigingen  

 Vief, website: Vlaamse Ouderenraad dient klacht in bij Jury Ethische Reclamepraktijken tegen Lidl 

 OKRA, website: 1 oktober, internationale dag van de ouderen 

 S-Plus, website: Internationale dag van de ouderen 
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 Vicinia vzw, social media en website: Ouderenweek 2018 

 De Wakkere Burger, nieuwsbrief en website: meer ouderen naar de stembus 

 Landelijke Gilden, website: Vlaamse Ouderenraad lanceert Ouderengids.be  

 Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, nieuwsbrief en website: Bijna 400 nieuwe beelden in 

fotodatabank Vlaamse Ouderenraad 

Lokale besturen 

 Gemeente Niel, website: Vlaamse Ouderenraad lanceert Ouderengids.be 

 Gemeente Westerlo, website: Vlaamse Ouderenraad lanceert Ouderengids.be 

 Provincie Limburg, website: De Ouderengids 

 Stad Sint-Niklaas, website: Engagementsverklaring woonzorgcentra en verkiezingen   
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4. Sensibiliseren 

4.1. Oproep verkiezingsparticipatie in woonzorgcentra 

Op 14 oktober 2018 trokken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Elke burger kon mee zijn 

stempel drukken op het beleid van morgen. Hoewel, elke burger? In praktijk krijgen ouderen met 

zorgnoden nog te vaak doktersbriefjes en volmachtformulieren toegeschoven. 

Dat gebaar is vaak goed bedoeld, maar lang niet altijd écht nodig. De Vlaamse Ouderenraad, de 

Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Zorgnet-Icuro, de lokale dienstencentra en De 

Wakkere Burger lanceerden daarom een oproep voor initiatieven zodat ouderen met zorgnoden zélf 

hun stem kunnen uitbrengen.  

En dat heeft geloond: na de oproep van de Vlaamse Ouderenraad en de partners om 

verkiezingsinitiatieven te nemen voor ouderen met zorgnoden, lieten meer dan 50 organisaties, steden 

en gemeenten weten zich hier voor in te zetten. De Vlaamse Ouderenraad stuurde een persbericht uit 

waarin we lieten weten dat journalisten een of meerdere van deze initiatieven konden bezoeken.  

4.2. Ouderenweek 2018: Ouderen als actieve schakel voor de buurt 

Elk jaar organiseert de Vlaamse Ouderenraad een Ouderenweekcampagne waarin we lokale 

ouderenraden, ouderenverenigingen en het brede middenveld inspireren en oproepen om 

(beleids)acties en andere initiatieven te organiseren rond een jaarthema dat ouderen lokaal 

aanbelangt. In 2018 moedigde de Vlaamse Ouderenraad ouderenverenigingen, lokale ouderenraden 

en organisaties aan om initiatieven te nemen waarbij ouderen een actieve rol opnemen voor hun 

buurt.  

Inspiratiegids en doe-gids 

Om ouderenraden, organisaties uit verschillende sectoren, ouderenverenigingen, woonzorgcentra, 

dienstencentra, … een duwtje in de rug te geven via informatie en inspirerende voorbeelden, 

ontwikkelden we een inspiratiegids. Met de doe-gids deden we daar nog een schepje bovenop en 

stimuleerden we die geïnteresseerden om het heft in eigen handen te nemen aan de hand van een 

aantal instrumenten die hen daarbij konden helpen. 

Nieuw concept Ouderenweek 

Er wordt ingezet op een grotere zichtbaarheid van de lokale initiatieven door het engageren van een 

vliegende reporter, het inschakelen van sociale media en het betrekken van andere organisaties bij de 

campagne. Bovendien bieden we de kans aan de pers om de georganiseerde initiatieven zelf te 

bezoeken.  
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Vliegende Reporter 

Wie in aanloop naar of tijdens de Ouderenweek (beleids)initiatieven nam in het kader van het 

jaarthema, kon bezoek krijgen van de Vliegende Reporter van de Vlaamse Ouderenraad. De 

minireportages hiervan verschenen in de nieuwsbrief, op de website van de Vlaamse Ouderenraad, in 

Actueel en op de Facebookpagina. Een shortlist met interessante activiteiten voor journalisten werd 

ook verspreid naar de pers. 

Facebookpagina Ouderenweek 2018 

Sinds 2016 is er een Facebookpagina van de Ouderenweekcampagnes: www.facebook.com/ 

ouderenweek. Deze gebruiken we om informatie, goede initiatieven, de minireportages van de 

Vliegende Reporter en de brochures van de Vlaamse Ouderenraad extra te verspreiden.  

4.3. Fotodatabank 
 

De manier waarop ouderen in beeld komen, is vaak heel rooskleurig of net zeer zorgelijk. Er worden 

stereotiepe beelden gebruikt, rimpels rechtgetrokken of tanden gebleacht. Vele organisaties en media 

ervaren een gebrek aan bruikbare, realistische foto’s van ouderen. Daarom lanceerde de Vlaamse 

Ouderenraad in 2014 een online fotodatabank met realistische beelden van zestigplussers. Via dit 

aanbod stimuleert de Vlaamse Ouderenraad pers, organisaties en individuele personen om de 

beeldvorming rond ouderen bij te stellen en de verscheidenheid in leeftijd, vitaliteit, activiteit,… bij 

zestigplussers aan te tonen. 

Om een extra boost te geven aan de fotodatabank, werden bijna 400 nieuwe foto’s toegevoegd, 

gemaakt door zowel vrijwilligers als professionele fotografen. Samen met de bekendmaking rond de 

fotodatabank zorgde dit voor een duidelijke toename van het gebruik van de fotodatabank: in 2018 

werden er in totaal 504 foto’s aangevraagd door 90 verschillende personen of organisaties. Beide zijn 

ongeveer een verdubbeling tegenover 2017, toen er 206 foto’s door 47 organisaties aangevraagd 

werden. 
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Overzicht aanvragers: 

Zorgsector 

- Expertisecentra 

- Familiehulp 

- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 

- Ziekenhuis 
 

Verenigingen 

- Abbeyfield Vlaanderen 

- GroenPlus 

- Landelijke Gilde 

- OKRA 

- S-Plus 

- VVSG 

- Willemsfonds 
 

Kennis- en onderzoekscentra 

- LOGO’s 

- Vonk3 

Onderwijsinstellingen 

- Secundair onderwijs 

- Universiteiten en hogescholen 
 

Overheidsinstellingen 

- Gemeente- en stadsbesturen 

- Ouderenraden 

- OCMW’s  
 

Andere 

- Drukkerijen en grafische bureaus 

- Particulieren en studenten 

- Uitgeverij Politeia 

- Trendhuis 
 

 

De foto’s worden hoofdzakelijk gebruikt voor de aankondiging van diensten en activiteiten, zowel 

online (website en Facebook) als gedrukt (tijdschriften, gemeentelijke infobladen). Daarnaast vinden 

de foto’s ook vlot hun weg naar presentaties en ander didactisch materiaal.  
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5. Onderzoek 

5.1. Medewerking aan onderzoeken en projecten 

De Vlaamse Ouderenraad verleent zijn ondersteuning en medewerking aan tal van 

onderzoeksprojecten rond ouderen. Onder meer bij volgende onderzoeksprojecten participeerde de 

Vlaamse Ouderenraad in de begeleidingscommissies, stuurgroepen, gebruikersgroepen of 

klankbordgroepen: 

Organisator Project Soort 

VUB, KU Leuven, UA,  
Universiteit Maastricht en  
Hogeschool Gent  

D-SCOPE: Onderzoek en methodiek rond  
kwetsbaarheid bij ouderen 

Begeleidingscommissie 

VUB, Departement 
Gerontologie, Vakgroep 
Frailty in ageing 

Butterfly: Onderzoek naar voorspellers van 
kwetsbaarheid bij 80-plussers 

Begeleidingscommissie 

VUB, UGent, KU Leuven, End 
of life care 

INTEGRATE: Palliatieve zorg beter integreren 
in de thuiszorg, woonzorgcentra en 
ziekenhuizen 

Begeleidingscommissie 

Universiteit Antwerpen 
UMCA 

Ouderenzorg in Antwerpen Werkgroepen 

Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

Diverse onderzoeken: 

- Afkappunten BelRAI-screener voor THAB 

- Persoonsvolgende financiering VSB 

- Vlaams indicatorenproject 
woonzorgcentra 

- Sociale module BelRAI 

- Kwaliteitsindicatoren in de thuiszorg 

- Kwaliteitsindicatoren voor diensten 
maatschappelijk werk 

- Persoonsvolgend budget in 
ouderenvoorzieningen 

Stuurgroepen 

Vlaams Instituut Gezond 
Leven 

Project Gezond ouder worden; 
Liever Actiever; Kwispelstappers 

Stuurgroep 

Vlaams Patiëntenplatform Sensibilisering patiëntenrechten Stuurgroep 

De Lijn  Meer mobiele lijn: verhogen  
van de toegankelijkheid van De Lijn (haltes 
en infrastructuur) 

Gebruikersgroep  

KU Leuven, Hogeschool 
VIVES, Hogeschool PXL 

Stay@home with dementia Gebruikersgroep  

Mobiliteitscentrale 
aangepast vervoer Vlaams-
Brabant 

Basisbereikbaarheid: Vervoer op maat Klankbordgroep 

Vlaams Instituut Kwaliteit 
van zorg 

Kwaliteitsmonitoring in de thuiszorg, 
woonzorgcentra en ziekenhuizen 

Denkdag 

Doof & Senior Project noden dove senioren Stuurgroep 

Hogeschool VIVES Toeristisch West-Vlaanderen voor 50-
plussers 

Onderzoek 
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Daarnaast ondersteunde de Vlaamse Ouderenraad ook nog diverse projectaanvragen in het kader van 

onderzoeksfinanciering. Het ging daarbij onder meer om: 

1. Digital Ageing – VUB: onderzoeksproject rond ouder worden in een digitaliserende 

samenleving (Ingediend) 

2. Familiale solidariteit 2.0 – UA: onderzoeksproject rond de uitdagingen die voortkomen uit 

de steeds meer diverse en complexe samenstelling van gezinnen, waarmee ook 

grootouders geconfronteerd worden (implicaties erfrecht, onderhoudsplicht, mantelzorg, 

…). (Ingediend) 

3. G-ERAS – UZ Leuven: onderzoeksproject rond een betere samenwerking tussen geriaters 

en chirurgen in het belang van oudere patiënten. Het project richt zich vooral op 

darmkanker. (Ingediend) 

4. Healing steps – Hogeschool VIVES: vervolgtraject van het onderzoek omtrent gezond thuis 

wonen voor ouderen door het toepassen van de multifactoriële interventies omtrent 

healing environment. Het innovatieve aspect berust in de nauwe samenwerking van alle 

disciplines binnen de gezondheidszorg die in aanmerking komen met de thuiswonende 

oudere. (Goedgekeurd) 

5. Optimalisatie voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra – Odisee Hogeschool: Hoe 

kan de informatie over, de toegankelijkheid van en de communicatie over VZP in een 

zorgteam van een WZC geoptimaliseerd worden, zodat het respecteren van de uitvoering 

ervan verbetert? (Goedgekeurd) 

6. Capacity – VUB: onderzoeksproject in navolging van eerdere projecten INTEGRATE, FLIECE 

EN MELC. Het nieuwe project focust op de verantwoordelijkheid van de brede samenleving 

inzake palliatieve zorg. (Goedgekeurd) 

7. HOUSE – Uhasselt: onderzoek naar innovaties in kader van aanpassingen aan de woning 

en woonomgeving voor het welzijn van thuiswonende ouderen. (Ingediend) 

 

Tot slot deelde de Vlaamse Ouderenraad verschillende oproepen naar kandidaten om deel te nemen 

aan onderzoeken via de nieuwsbrief. 

5.2. Stages 

Susanne Op de Beeck rondde haar stage voor haar opleiding ‘Master in het Management, Zorg en 

Beleid in de Gerontologie’ af in 2018. Ze deed een verkennend onderzoek van wetenschappelijke 

literatuur rond kwaliteit van leven in een zorgsituatie en schreef een eerste aanzet voor een visienota. 

Verder participeerde ze actief in een vergadering van de Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg en 

nam ze deel aan een vergadering van de raad van bestuur. 
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III. Ondersteuning lokale beleidsparticipatie van ouderen 

Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert de Vlaamse Ouderenraad diverse 

instrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvatten 

aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.  

In het 2018 werden onder meer de volgende activiteiten en acties opgezet: 

1. Regionale vormingen 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal biedt diverse vormingen aan voor leden van de regionale platformen 

ouderenbeleidsparticipatie en voor vertegenwoordigers van verenigingen in lokale ouderenraden. In 

het werkjaar 2017-2018 vonden 33 vormingssessies plaats, waaraan in totaal 446 ouderen deelnamen 

via hun RPO of ouderenvereniging.  

Als aanvulling op de vorming ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’ en de vorming 

‘Cultuurparticipatie op latere leeftijd’ werd in 2018 de nieuwe vorming ‘Sleutel aan het beleid’ 

gelanceerd. Deze vorming geeft tips en een stappenplan voor adviesverlening en beleidsbeïnvloeding 

als lokale ouderenraad.  

2. Barometerbevraging werking lokale ouderenraden 

De barometerbevraging heeft als doel om, door de ogen van de ouderenraden zelf, een antwoord te 

formuleren op vragen over de werking, ondersteuning en toekomst van lokale ouderenraden. 149 

ouderenraden signaleerden ons hun aandachtspunten. De resultaten van de bevraging zijn terug te 

vinden in het rapport ‘Lokale ouderenraden op de kaart’. 

3. Studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’ 

Met de studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’ zijn we dieper ingegaan op enkele actuele thema’s 

binnen het lokaal ouderenbeleid. Er werden zes onderwerpen uitgelicht: basisbereikbaarheid, 

geïntegreerd breed onthaal, dementievriendelijke gemeente, mantelzorg, toegankelijkheid en 

buurten versterken. Deze centrale thema’s werden bepaald aan de hand van de resultaten van de 

barometer. Via deze bevraging signaleerden lokale ouderenraden namelijk een nood aan inhoudelijke 

verdieping.  

De verschillende thema’s werden aangebracht via workshops waarbij een mix van twee à drie sprekers 

het thema elk vanuit hun eigen invalshoek bekeken. Zo werd een expert uit een organisatie die rond 

het thema actief is vergezeld door een vertegenwoordiger van een lokale goede praktijk, een 

ouderenraad die hierrond werkt, een ervaringsdeskundige, … Er was ook telkens ruimte voorzien voor 

interactie en de eigen ervaringen van de deelnemers.  

https://ouderenraden.be/publicatie/barometer-rapport-2018
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In totaal namen 116 mensen deel aan de studiedag, zowel vanuit lokale ouderenraden als gemeenten 

en lokale dienstencentra. 

4. Brochure ‘De stem van ouderen in de gemeente’ 

De brochure ‘De stem van ouderen in de gemeente’ is een handige, laagdrempelige en beknopte 

bundeling van relevante informatie voor lokale ouderenraden. Er komen verschillende onderwerpen 

aan bod, die steeds geïllustreerd worden met inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Zo worden 

onder andere de meerwaarde en werking van ouderenraden besproken. Er is ook aandacht voor hoe 

je als ouderenraad inspraak kunt hebben in de gemeente en je stempel kunt drukken op het beleid. 

Tenslotte wordt ook de ondersteuning waar ouderenraden van kunnen genieten belicht.  

Het doel van de brochure is de lezer wegwijs maken in het lokaal ouderenbeleid, de werking van de 

ouderenadviesraad en participatiekanalen. De brochure werd ontwikkeld met het oog op de nieuwe 

samenstelling van de lokale ouderenraden begin 2019 en kan gehanteerd worden als een instrument 

om ouderen te motiveren om zich te engageren voor hun lokale ouderenraad. 

5. Lancering website ouderenraden.be 

De website ouderenraden.be wil de zichtbaarheid van de vele initiatieven van lokale ouderenraden 

versterken, de uitwisseling van goede praktijken tussen ouderenraden stimuleren en mensen in 

ouderenraden gerichter informeren. Om die doelstellingen waar te maken zet de website in op het 

aanbieden van verschillende functies. Je vindt er actuele informatie over het lokaal ouderenbeleid, 

maar ook achtergrondinfo, tips en tools om werk te maken van een lokaal ouderenbeleid. Daarnaast 

worden er inspirerende praktijkvoorbeelden vanuit het werkveld van de lokale ouderenraden 

verzameld. Tenslotte is de mogelijkheid voorzien om te reageren op artikels, zo kan kennis gedeeld 

worden en expertise opgebouwd. 

Om goede praktijken van lokale ouderenraden via de website ouderenraden.be in de kijker te kunnen 

zetten, lanceerde Vlaamse Ouderenraad  Lokaal een oproep naar alle ouderenraden met als 

boodschap: ‘Ben jij fier op je ouderenraad? Deel dan je initiatief!’ We ontvingen ondertussen al een 

60- tal inspirerende praktijken en blijven inzetten op een uitbreiding van onze inspiratiedatabank. 

6. Jaarverslag 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal heeft ook een apart jaarverslag, aangezien de erkenning kadert binnen 

een andere beheersovereenkomst. Het jaarverslag over het derde werkjaar (september 2017 – 

augustus 2018) is te vinden op www.ouderenraden.be. 

  

http://www.ouderenraden.be/
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IV. Bijkomend programmapunt 

Engagement Strategisch Plan Geletterdheid 

In het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 neemt de Vlaamse Ouderenraad een engagement op 

binnen doelstelling 5 ‘Inzetten op het verhogen van de digitale geletterdheid van jongeren en 

volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel digitaliserende maatschappij’. De Vlaamse Ouderenraad 

zet in op het informeren en ondersteunen van lokale ouderenraden en ouderenverenigingen over de 

(multi)problematiek, de oorzaken en gevolgen van digitale laaggeletterdheid en mogelijke strategieën 

om te werken aan geletterdheidscompetenties. Door: 

 informeren en ondersteunen van lokale ouderenraden en ouderenverenigingen over het 

opleidingsaanbod ter ondersteuning van vrijwilligers en lesgevers (o.a. Mediacoach); 

 informeren van ouderenverenigingen over de mogelijkheden om ouderen door te verwijzen naar 

het geletterdheidsaanbod binnen de volwasseneneducatie; 

 stimuleren van de uitwisseling van signalen en goede praktijken rond digitale geletterdheid van 

ouderen binnen zijn werking. 

Om deze doelstelling te realiseren is de Vlaamse Ouderenraad betrokken binnen de stuurgroep ICT. 

Andere partners binnen de stuurgroep zijn onder andere Vocvo, Netwerk Centra voor Basiseducatie, 

Kenniscentrum Mediawijs, Linc vzw, departement cultuur, jeugd en media, departement onderwijs en 

vorming, VVSG, Socius, Cultuurconnect, Gezinsbond en Informatie Vlaanderen. De doelstelling van de 

stuurgroep is drievoudig: het concretiseren en opvolgen van de acties rond ICT in het huidige Plan 

geletterdheid, het inbrengen van nieuwe acties en samenwerkingsmogelijkheden, en het opvolgen van 

de werkgroep e-inclusie.  

Om informatie en kennis uit de stuurgroep te verspreiden naar lidorganisaties werd beslist een interne 

werkgroep met geïnteresseerde lidorganisaties op te richten. Op die manier kunnen ook de noden van 

de lidorganisaties rond het thema gebundeld worden en meegenomen binnen de stuurgroep. 

Daarnaast kunnen ook ervaringen uitgewisseld worden binnen de werkgroep. 
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V. Interne werking 

1. Uitvoering beleidsplan 2015-2019 

De Vlaamse Ouderenraad is momenteel volop bezig aan de uitvoering van zijn intern beleidsplan 2015-

2019. De strategische en operationele doelstellingen en de daaraan gekoppelde indicatoren uit het 

beleidsplan kan je raadplegen in bijlage.  

2. Samenstelling 

In 2018 was de Vlaamse Ouderenraad als volgt samengesteld: 

voorzitter: Jul Geeroms 

18 effectieve leden: 

 6 ouderenverenigingen in categorie 1: 

o FedOS 

o Neos 

o OKRA 

o S-Plus 

o Vief 

o Vlaamse Actieve Senioren 

 8 ouderenwerkingen binnen ruimere organisaties in categorie 2: 

o ABVV-Senioren 

o ACVLB-E-Team 

o CD&V-Senioren 

o GOSA 

o Grijze Geuzen Platform 

o GroenPlus 

o Minderhedenforum 

o Seniorenraad Landelijke Beweging 
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 3 onafhankelijke deskundigen: 

o Guido Cuyvers 

o Luc Goossens 

o Gaby Jennes 

15 toegetreden leden: 

 Abbeyfield Vlaanderen 

 Brussels Ouderenplatform 

 Dot.Zorg 

 Fediplus 

 Doof en Senior Vlaanderen 

 Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Antwerpen 

 Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Oost-Vlaanderen 

 Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Vlaams-Brabant 

 Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie West-Vlaanderen 

 OKRA-SPORT+ 

 S-Sport//Recreas 

 Seniornet Vlaanderen 

 Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling 

 VVDC 

 VVSG 

De 4 bovenstaande interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie werden in december 2018 

opgenomen als toegetreden leden van de Vlaamse Ouderenraad.  
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3. Bestuurlijke vergaderingen 

Aantal vergaderingen  

 

4. Overleg ouderenverenigingen 

Voornaamste agendapunten: 

 Campagne 1 oktober: Internationale dag van de ouderen 

 Kwetsbaarheid 

 Platform voor de Samenlevingsdienst: voorstelling 

 Strategisch Plan Geletterdheid 

 Werkgroep beeldvorming 

 Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 

 Campagne-idee ‘Burn that Myth’ 

 Kandidatuur Hoge Raad Vrijwilligerswerk 

 Inkanteling provinciale bevoegdheden 

 Ouderenweek 2018 & 2019 

 Vlaamse Ouderenraad  Lokaal 

12

4

3

4

Dagelijks Bestuur

Raad van Bestuur

Algemene Vergadering

Overleg ouderenverenigingen
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5. Werkzaamheden commissies 

Aantal commissievergaderingen 

 

 

Bij de jaarplanning voorzien de commissies doorgaans vier vergaderingen. Naargelang adviesvragen 

en andere bijkomende en dringende werkzaamheden worden in de loop van het jaar bijkomende 

vergaderingen ingelegd. 

5.1 Commissie Cultuur, Leren en Maatschappelijke Participatie 

Voornaamste agendapunten: 

 Brief in verband met manifest Long Live Arts 

 Memorandum n.a.v. Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2019  

 Bespreking Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 

 Voorbereiding advies eenzaamheid 

 Ouderenweekthema 2018 

 Ouderenweekthema 2019 

 Toelichting over Luisterpunt 

4

4

9

4

3

3

5

4

Kerngroep visienota Ouderen en Beweging

Commissie Wonen, Mobiliteit en Veiligheid

Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg

Commissie Sport & Bewegen

Commissie Ouderenraden

Commissie Internationaal Ouderenbeleid

Commissie Cultuur, Leren en Maatschappelijke
Participatie

Commissie Bestaanszekerheid, Economie en Arbeid
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5.2 Commissie Ouderenraden 

Voornaamste agendapunten: 

 Uitwisseling: nieuws van en voor provinciale en lokale ouderenraden 

 Opvolging Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

 Ouderenweekcampagne 2017 

 Voorstel thema Ouderenweek 2018 

 Jaarprogramma 2018  

5.3. Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg 

Voornaamste agendapunten: 

 Definitieve nota’s uit de werkgroepen binnen de taskforce Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor 

ouderen: assistentiewoningen, dagverzorgingscentra en CADO, lokale dienstencentra, zorgzame 

buurten, versterken van de rechtspositie van de bewoners in woonzorgcentra 

 Nieuws uit de Federale Adviesraad voor Ouderen 

 Ontwerp visienota ‘kwaliteit van zorg en leven’ 

 Bespreking ontwerpadvies uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale Bescherming 

 Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2019 

 Toelichting door kabinet Vandeurzen over het nieuwe ontwerp Woonzorgdecreet + bespreking 

ontwerpadvies  

 Visienota ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ 

 Bespreking ontwerpadvies inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen met een 

zorgnood 

 Voorbereidingen hoorzittingen Vlaams Parlement 

 Vrijheidsbeperking in de zorg 
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5.4. Commissie Wonen, Mobiliteit en Veiligheid 

Voornaamste agendapunten: 

 Memorandum n.a.v. Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2019  

 Inventaris knelpunten assistentiewoningen i.f.v. adviesvraag Woonzorgdecreet, memorandum 

2019 en advies over assistentiewoningen.  

 Bespreking ontwerp van decreet betreffende de woonzorg en memorie van toelichting i.f.v. advies 

 Uitvoeringsbesluit groepen van assistentiewoningen i.k.v. decreet betreffende de woonzorg 

 Voorbereiding advies woonnoden en -wensen van ouderen 

 Nieuws uit de Mobiliteitsraad – Commissie Personenvervoer 

5.5. Commissie Sport en Bewegen 

Voornaamste agendapunten: 

 Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2019 

 Visienota ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ 

 Voorbereiding en evaluatie studiedag Vlaamse Ouderenraad & Gezond Leven n.a.v. nieuwe 

visienota  

 Project ‘Lekker Actief’ (OKRA-SPORT+) 

 Project ‘Kwispelstappers’ (Vlaams Instituut Gezond Leven) 

 Toelichting ‘IPitup-beweegbank’ (Miel Vanhaverbeke) 

 Toelichting toolkit ‘Spierkracht voor senioren’ (Sport Vlaanderen) 

5.6. Commissie Bestaanszekerheid, Economie en Arbeid 

Voornaamste agendapunten: 

 Memorandum n.a.v. Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2019  

 Advies knelpunten in inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
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 Opvolging lopende pensioendossiers 

 Opvolging advies Energiearmoede bij ouderen 

 Opvolging Federale Adviesraad voor ouderen 

 Bespreking beleidsnota pensioenen en afstemming met FAVO 

5.7. Commissie Internationaal Ouderenbeleid 

Voornaamste agendapunten: 

 Memorandum 2019 + AGE Manifesto 

 Europese pijler van sociale rechten 

 AGE Barometer 2018 

 #AgeingEqual campagne AGE 

 Europees Semester 

 Mensenrechten ouderen (Open-ended Working Group on Ageing) 

 MIPAA 

 Signaal n.a.v. 1 oktober 

 Communicatie n.a.v. Europese verkiezingen 

5.8. Betrokkenheid van externe deskundigen in commissies en werkgroepen 

Overzicht van de nieuwe externe deskundigen (ten opzichte van de samenstelling in 2014) die de 
commissies versterken in het kader van adviesverlening   

Naam Organisatie/achtergrond Commissie of werkgroep 

Freddy Tack Vlaamse Onderwijsraad (Raad Levenslang en 
Levensbreed Leren) 

Commissie Cultuur, Leren en 
Maatschappelijke Participatie 

Marc Messiaen Voormalig directeur WZC Commissie Welzijn, 
Gezondheid en Zorg  
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Tarsi Windey Voormalig directeur Zorgnet Vlaanderen Commissie Welzijn, 
Gezondheid en Zorg  

Robert Geeraert Voormalig Raadgever Ouderenbeleid en 
ouderenzorg/oud-directeur VVDG 

Commissie Welzijn, 
Gezondheid en Zorg  

 

De commissies bestaan uit oudere vrijwilligers en professionele medewerkers die door lidorganisaties 

afgevaardigd worden, aangevuld met externe (oudere) deskundigen en organisaties uit het netwerk. 

We streven hier naar een goede mix tussen signalen van onderuit en deskundige externe input. Het 

zwaartepunt dient daarbij uiteraard bij de ouderen zelf te liggen. 
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6. Personeel 

Het personeelsteam bestond in 2018 uit 7 medewerkers (6,3 VTE): 

 directeur: Nils Vandenweghe 

 2 stafmedewerkers advisering: Nathalie Sluyts en Lien Pots 

 1 stafmedewerker communicatie en sensibilisering: Veerle Quirynen 

 1 stafmedewerker Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal: Nadia Denayer 

 1 webmaster/lay-outer/administratief medewerker: Eveline Soors (4/5e) 

 1 administratief medewerker: Sonja Van Humskerke (halftijds) 
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VI. Evaluatie 

1. Beheersovereenkomst 

1.1 Adviseren en signaleren 

Op vlak van beleidswerk werkte de Vlaamse Ouderenraad in 2018 voort op de sporen van de 

voorgaande jaren. Vooral de hervorming van het woonzorgdecreet en de uitbouw van de Vlaamse 

Sociale Bescherming stonden daarbij centraal. Zowel via formele adviezen als via deelname aan 

beleidsvoorbereidend overleg en parlementaire hoorzittingen zette de Vlaamse Ouderenraad sterk in 

op het versterken van de regelgeving op vlak van welzijn, wonen en zorg voor ouderen. 

Hoewel ouderenbeleid per definitie transversaal beleid is, blijft een continue vaststelling dat vragen 

om advies en betrokkenheid vooral vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

komen. De Vlaamse Ouderenraad zet daarom duidelijk in op advieswerk uit eigen initiatief ten aanzien 

van andere beleidsdomeinen. Zo schetst eerst en vooral het memorandum voor de verkiezingen van 

2019 duidelijk de uitdagingen en actiepunten over beleidsdomeinen heen. Maar ook de hernieuwde 

visie rond beweging bij ouderen toont duidelijk hoe beweging bij ouderen onlosmakelijk samenhangt 

met tal van beleids- en levensdomeinen. 

Samenwerking met andere middenveldorganisaties komt eveneens duidelijk terug doorheen het 

beleidswerk. Van de gezamenlijke visie op beweging met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de 

samenwerking met ontwikkelingsorganisaties rond de wereldwijde uitdagingen rond ouderen, tot de 

informele afstemming met mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties en andere stakeholders: de 

Vlaamse Ouderenraad tracht op een verbindende manier over domeinen heen de krachten te 

bundelen in het belang van ouderen. 

Zoals eerder gesignaleerd, merkt de Vlaamse Ouderenraad sinds de zesde staatshervorming een 

duidelijke toename van de intensiteit aan adviesvragen en beleidsvoorbereidende trajecten. Ook 

vanuit het bredere netwerk komen tal van vragen op de Vlaamse Ouderenraad als overlegplatform en 

inspraakorgaan van ouderen af, nog versterkt door het wegvallen van de provinciale ouderenraden als 

aanspreekpunt. De mensen en middelen waarover de Vlaamse Ouderenraad beschikt zijn deze 

evolutie tot op heden niet gevolgd. De vooropgestelde herziening van de beheersovereenkomst en 

toegekende middelen zijn dan ook essentieel wil de Vlaamse Ouderenraad zijn maatschappelijke rol 

blijven waarmaken, over de diverse domeinen van het ouderenbeleid en het onderzoek rond ouderen 

heen. 

1.2 Informeren 

Doorheen 2017 en 2018 zette de Vlaamse Ouderenraad sterk in op het opfrissen en versterken van de 

communicatie en uitstraling van de organisatie. Alle communicatievormen en -kanalen werden daarbij 

herbekeken, van de nieuwsbrief en het magazine tot de website, de fotodatabank, het gebruik van 

Twitter en de algemene huisstijl. De feedback hierop is uitgesproken positief. 
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Ook het maatwerk ten aanzien van de diverse doelgroepen binnen de communicatie van de Vlaamse 

Ouderenraad werd versterkt, onder meer via de lancering van ouderenraden.be en ouderengids.be. 

Waar voorheen diverse doelpublieken binnen eenzelfde website door elkaar bediend werden, vindt 

elke doelgroep nu toegankelijke informatie en inspiratie op maat via een aangepast kanaal. Binnen elk 

webkanaal werden ook mogelijkheden tot interactie ingebouwd, die in de toekomst zullen toestaan 

om de communicatie nog meer als tweerichtingsverkeer op te zetten.  

Qua bereik worden de trends van de vorige jaren grotendeels verdergezet. Het bereik van de 

nieuwsbrief blijft groeien, het bereik van de website blijft rond het niveau van de laatste jaren (een 

beperkte piek in 2017 uitgezonderd), en ook het abonneebestand van Actueel is gestabiliseerd na het 

afstappen van de volledig gratis abonnementen eind 2016. We bekijken de mogelijkheden om Actueel 

en de bestaande en nieuwe websites beter bekend te maken bij een breder publiek. 

Qua perscommunicatie zet de Vlaamse Ouderenraad sterker dan voorheen in op Twitter als kanaal 

voor reacties op actualiteit, gecombineerd met het snel inpikken op directe journalistieke vragen en 

het uitsturen van persberichten voor de bekendmaking van eigen initiatieven. Algemeen wordt het 

resultaat van elk van die inspanningen als positief ervaren, binnen de beperkte tijd en middelen die er 

zijn. Het duidelijk definiëren en afbakenen van de verwachtingen en ambities als stem in het 

maatschappelijk debat, met implicaties voor de werking en interne prioriteiten, vormt in aanloop naar 

het volgende beleidsplan van de Vlaamse Ouderenraad wel een duidelijk aandachtspunt om mee te 

nemen in het overleg met de leden en stakeholders. 

1.3 Sensibiliseren 

Een van de speerpunten in het beleidsplan 2015-2019 was het uitwerken van een nieuw concept voor 

de Ouderenweek. Daarbij is de Ouderenweek intussen geëvolueerd naar een bredere 

sensibiliseringscampagne waarover het hele jaar rond gecommuniceerd wordt, met het hoogtepunt 

tijdens de Ouderenweek. Inspireren rond het thema voor een brede waaier aan lokale actoren staat 

centraal, samen met het versterken van de zichtbaarheid van lokale initiatieven tijdens de 

Ouderenweek zelf. Inhoudelijk lag het accent op de rol van ouderen als actieve schakel voor de buurt, 

vertrekkend vanuit de onderliggende vaststelling dat er heel wat geschreven wordt over zorgzame 

buurten voor ouderen, maar veel te weinig over zorgzame buurten dankzij ouderen. 

De fotodatabank met realistische beelden van ouderen kreeg in 2018 een duidelijke nieuwe impuls. 

Verouderde foto’s werden uitgezuiverd, en heel wat nieuw fotomateriaal werd aangemaakt en 

toegevoegd. Ook de zichtbaarheid van de fotodatabank is versterkt binnen de nieuwe website. Samen 

met de communicatie van de lancering van de vernieuwde fotodatabank heeft dit duidelijk geleid tot 

een verdubbeling van het aantal gebruikers en aangevraagde foto’s ten opzichte van 2017. Doel is nu 

om in de komende jaren stelselmatig nieuw fotomateriaal bij te maken, als onderdeel van de voorziene 

vernieuwde beheersovereenkomst. 

Naar aanleiding van de lokale verkiezingen lanceerde de Vlaamse Ouderenraad ook een oproep rond 

de verkiezingsparticipatie van ouderen met zorgnoden. Samen met de Wakkere Burger, VVSG, 
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Zorgnet-Icuro en VVDC pleitte de Vlaamse Ouderenraad voor initiatieven die ouderen met zorgnoden 

de mogelijkheid geven om zelf hun stem uit te brengen bij de verkiezingen. 

1.4 Meewerken aan onderzoek 

In 2018 zette de Vlaamse Ouderenraad opnieuw in op de ondersteuning van diverse 

onderzoeksprojecten rond ouderen via participatie in stuurgroepen, het helpen zoeken naar 

respondenten en de bekendmaking van relevante inzichten en resultaten uit onderzoek. Deze 

betrokkenheid zorgt enerzijds voor de mogelijkheid om aandachtspunten ten aanzien van ouderen in 

te brengen, en vormt anderzijds een nuttige bron van informatie en inzichten ter versterking en 

onderbouwing van het advieswerk.  

2. Interne werking 

2.1 Overleg ouderenverenigingen 

In het beleidsplan 2015-2019 is de ambitie opgenomen om meer gezamenlijke initiatieven op te zetten 

vanuit het overleg tussen de ouderenverenigingen. Het secretariaat van de Vlaamse Ouderenraad 

speelt daarbij een faciliterende rol voor de vergaderingen van het overleg, en is in de praktijk vrijwel 

altijd actief betrokken bij de initiatieven die opgezet worden.  

In 2018 zette het overleg opnieuw een gezamenlijk signaal op naar aanleiding van 1 oktober, de 

internationale dag van de ouderen, samen met de Vlaamse Ouderenraad en drie 

ontwikkelingsorganisaties. Verder werd een engagement genomen in het kader van het Strategisch 

Plan Geletterdheid, waarbij een werkgroep opgericht werd waarin tussen de verenigingen ervaringen 

en vragen uitgewisseld kunnen worden rond het versterken van digitale geletterdheid bij ouderen. 

Tegelijk slaat de Vlaamse Ouderenraad de brug naar andere actoren binnen het geletterdheidsveld. 

Tot slot stelde de Vlaamse Ouderenraad als overlegplatform van ouderenorganisaties zijn kandidatuur 

voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers, om ook daarin de belangenbehartiging voor oudere vrijwilligers 

te kunnen opnemen. 

2.3 Lidmaatschap interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie 

In 2018 werden 4 interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie (ISO) opgenomen als 

toegetreden lid binnen de Vlaamse Ouderenraad. In deze vrij nieuwe structuren, opgericht in navolging 

van het wegvallen van de provinciale ouderenraden, komen vertegenwoordigers van ouderenraden, 

ouderenverenigingen en onafhankelijken samen om op regionaal en provinciaal niveau ervaringen, 

signalen en informatie uit te wisselen. Door het lidmaatschap van de Vlaamse Ouderenraad kunnen 

ze, behalve aan de Commissie Ouderenraden, nu ook deelnemen aan alle inhoudelijke commissies van 

de Vlaamse Ouderenraad, ter voorbereiding van adviezen en opvolging van het beleid. Daarmee 

verbreedt de Vlaamse Ouderenraad zijn kanalen om signalen en ervaringen van ouderen op te pikken 

en zijn advieswerk mee te onderbouwen. 
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Bijlage: strategische en operationele doelstellingen en de 
indicatoren van het beleidsplan 

Indicator beleidsplan Stand van zaken 

SD 1: Tegen eind 2019 vinden adviezen en standpunten van de Vlaamse Ouderenraad weerslag in 
beleidsbeslissingen. 

OD 1.1: Tegen eind 2019 is binnen het proces van adviesvoorbereiding de samenwerking met partners 
uit het netwerk versterkt. 

Indicator 1.1: Overzicht van de nieuwe externe 
deskundigen (ten opzichte van de samenstelling in 2014) 
die op vaste basis deel uitmaken van de commissies en 
werkgroepen die gericht zijn op adviesvoorbereiding 

Zie pagina 41 

Indicator 1.2: Overzicht van de externe deskundigen die ad 
hoc betrokken werden bij adviesvoorbereiding binnen 
commissies en werkgroepen 

Zie pagina 42 

Indicator 1.3: Verhouding van het aantal externe 
deskundigen ten opzichte van de leden en 
vertegenwoordigers van leden van de Vlaamse 
Ouderenraad 

Zie pagina 42 

Indicator 1.4: Aantal adviezen waarvoor externe 
deskundige(n) is/zijn geraadpleegd (bovenop de 
deskundigen betrokken binnen de commissies) 

6 van de 7 adviesdocumenten 

Indicator 1.5: Overzicht beleidsbeslissingen met weerslag 
van adviezen of standpunten 

Zie pagina 9 

OD 1.2: Tegen eind 2017 zijn alle prioritaire partners aangeduid en gecontacteerd om na te gaan of 
samenwerking mogelijk is en zo ja, waarrond en hoe. 

Indicator 1.6: De lijst met prioritaire partners voor 
samenwerking is opgesteld. 

Nog niet uitgevoerd, gesprekken met 
partners uit het netwerk lopen ad hoc. 

Indicator 1.7: Aantal gecontacteerde prioritaire partners Idem, onder meer contacten met Vlaams 
Instituut Gezond Leven, Inter, Netwerk 
tegen Armoede, Vlaams 
Patiëntenplatform, Expertisecentrum 
Dementie, Supporters openbaar vervoer, 
… 

Indicator 1.8: Overzicht van samenwerking met prioritaire 
partners 

Idem 

Indicator 1.9: Aantal contacten met strategische 
adviesraden 

MORA: vergaderingen Commissie 
Personenvervoer + klankbordgroep 
basisbereikbaarheid 
SAR WGG: bezorging relevante adviezen 

Indicator 1.10: Aantal adviezen die bezorgd werden aan 
strategische adviesraden 

3 

OD 1.3: De Vlaamse Ouderenraad zet in op kennisverbreding en -verdieping bij commissieleden, 
bestuursleden, algemene vergadering en personeel. 

Indicator 1.11: Aantal georganiseerde studiedagen 2: Lancering visienota ouderen in 
beweging + studiedag Vlaamse 
Ouderenraad ∙ Lokaal 

OD 1.4: De adviezen en standpunten worden actiever uitgedragen vanaf 2015. 
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Indicator beleidsplan Stand van zaken 

Indicator 1.13: Overzicht van adviezen met vermelding van 
geadresseerden bij verspreiding en verdere ondernomen 
acties 

Zie pagina 5 

Indicator 1.14: Beslissing dagelijks bestuur m.b.t. overleg 
met politieke partijen/parlementsleden (cfr. intergroup on 
ageing) 

Wordt ad hoc bekeken per advies 

SD 2: Tegen eind 2019 vertrekken meer gemeenschappelijke acties en standpunten vanuit het 
overleg van de ouderenverenigingen. 

OD 2.1: De invulling en uitwerking van de doelstellingen van het overleg zijn scherpgesteld tegen 
eind 2015. 

Indicator 2.1: Beslissing DB/RvB/AV over relatie adviesraad 
en overleg ouderenverenigingen 

Zie nota scherpstelling overlegfunctie 

Indicator 2.2: Nota over de doelstellingen van het overleg 
ouderenverenigingen 

Zie nota scherpstelling overlegfunctie 

OD 2.2: Tegen eind 2015 zijn de procedures voor de vlotte werking van het overleg uitgewerkt. 

Indicator 2.3: Nota over de werking en procedures binnen 
het overleg ouderenverenigingen 

Zie nota scherpstelling overlegfunctie 

SD 3: Tegen eind 2019 maken meer lokale ouderenadviesraden op regelmatige basis gebruik van de 
ondersteuning die de Vlaamse Ouderenraad aanbiedt. 

OD 3.1: De Vlaamse Ouderenraad speelt tegen eind 2019 een grotere ondersteunende rol ten aanzien 
van de lokale ouderenadviesraden.  

Indicator 3.1: Overzicht van initiatieven die t.a.v. LOAR zijn 
ondernomen ter ondersteuning van hun werking (stand van 
zaken partnerorganisatie) 

Zie hoofdstuk III: Ondersteuning lokale 
beleidsparticipatie van ouderen, zie 
pagina 32 

OD 3.2: Tegen eind 2017 zijn het maatwerk en de kwaliteit van de aangeleverde 
ondersteuningsinstrumenten versterkt. 

Indicator 3.2: Evaluatie van de nieuw gelanceerde 
ondersteuningsinstrumenten heeft plaatsgevonden in de 
Commissie Ouderenraden 

Barometer lokale ouderenraden + 
besprekingen in Commissie 
Ouderenraden 

Indicator 3.3: Evaluatie van ondersteuningsinstrumenten 
die een jaar in gebruik zijn, heeft plaatsgevonden in de 
Commissie Ouderenraden 

Barometer lokale ouderenraden + 
besprekingen in Commissie 
Ouderenraden 

Indicator 3.4: Tevredenheid lokale ouderenadviesraden 
over kwaliteit ondersteuning door de Vlaamse 
Ouderenraad (te integreren in de jaarlijkse bevraging in het 
kader van de barometer lokale ouderenadviesraden) 

Zie barometer lokale ouderenraden 

OD 3.3: Het gebruik van het aangeleverd materiaal door de lokale ouderenadviesraden is 
toegenomen tegen eind 2019. 

Indicator 3.4: Tevredenheid lokale ouderenadviesraden 
over kwaliteit ondersteuning door de Vlaamse 
Ouderenraad. 

In 2017 was 73% van de lokale 
ouderenraden tevreden tot heel 
tevreden over de algemene 
ondersteuning van de Vlaamse 
Ouderenraad. Slechts 2% was (helemaal) 
niet tevreden. 14% gaf aan noch 
tevreden, noch ontevreden te zijn.  
Voor Actueel en de nieuwsbrief lag de 
tevredenheid telkens boven de 80%. 
Voor de Ouderenweekcampagne ligt het 
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Indicator beleidsplan Stand van zaken 

tevredenheidspercentage lager, op 45%. 
Tegelijkertijd gaf slechts 2% aan 
(helemaal) niet tevreden te zijn, 18% is 
tevreden noch ontevreden. 
Wat de vormingen betreft ging 88% van 
de ouderenraden die een vorming volgde 
aan de slag met de inhoud.  

Indicator 3.5: Aantal ouderenadviesraden dat aangeeft de 
ondersteuning van de Vlaamse Ouderenraad te gebruiken  

89% van de lokale ouderenraden die 
antwoordden op de barometerbevraging 
gaven aan de ondersteuning van de 
Vlaamse Ouderenraad in 2017 gebruikt 
te hebben. 

SD 4: Tegen eind 2019 vinden de aandachtspunten van de Vlaamse Ouderenraad sterker ingang in 
de media en publieke debatten. 
 

OD 4.1: Tegen eind 2016 werkt een werkgroep ‘communicatie’ een communicatiestrategie uit. 

Indicator 4.1: Stand van zaken uitwerking 
communicatiestrategie 

Communicatiestrategie is uitgewerkt. 
Verandering huisstijl en hervorming 
communicatiekanalen zijn doorgevoerd. 

OD 4.2: De Vlaamse Ouderenraad reageert snel en consequent op relevante actualiteit. 

Indicator 4.2: Procedure persbericht is vastgelegd door het 
DB.  

Nader te bekijken binnen volgende fase 
uitvoering communicatieplan 

Indicator 4.3: Overzicht van het aantal persberichten dat 
werd verzonden 

Zie pagina 23-24 

Indicator 4.4: Overzicht van het aantal persberichten, 
adviezen, … die werden opgenomen door een of meerdere 
media 

Zie pagina 24-26 

OD 4.3: Er wordt samengewerkt met andere organisaties in functie van het uitdragen van 
gezamenlijke standpunten in het publieke debat. 

Indicator 4.5: Aantal standpunten dat gezamenlijk met 
andere organisaties werd ingenomen 

- What matters to you?-dag 

- Mangomomenten 

- Supporters openbaar vervoer: 
basisbereikbaarheid 

- Campagne #bibvooriedereen  

- Oproep internationale dag 
ouderen 

- Afschaffen BA-verzekering 
elektrische fietsen met 
stapondersteuning 

- Inter-memorandum 
‘Samenwerken aan een 
toegankelijke gemeente’ 

- Oproep verkiezingsparticipatie 
in woonzorgcentra 

SD 5: Tegen eind 2019 is een nieuw en door de ouderenverenigingen en lokale ouderenadviesraden 
gedragen concept voor de Ouderenweek gelanceerd. 
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Indicator beleidsplan Stand van zaken 

OD 5.2: Het nieuwe concept van de Ouderenweek wordt in 2016 opgestart. 

Indicator 5.2: Het nieuwe concept voor de Ouderenweek is 
gelanceerd. 

Gelanceerd in 2016. 

SD 6: Tegen eind 2019 zijn kwetsbare groepen ouderen meer expliciet aanwezig in de adviezen en 
communicatie van de Vlaamse Ouderenraad. 

OD 6.2: Tegen 2017 is de samenwerking met gespecialiseerde organisaties rond kwetsbare 
doelgroepen structureel uitgebouwd (zie OD 1.2). 

Indicator 6.2: Aantal samenwerkingen met in de nota 
aangegeven gespecialiseerde organisaties (in kader van 
kwetsbaarheid bij ouderen) 

Campagne 1712 

- Holebifooncampagne 

- Campagne brandveiligheid  

- Communicatiecampagne VREG 

- Beeldvorming dementie 

- Begeleidingscommissie Butterfly 
en D-SCOPE (VUB) 

- Hervormingen ziekenhuizen 
Patiëntgerichtheid 

- Oproep verkiezingsparticipatie 
in woonzorgcentra 

OD 6.3: De Vlaamse Ouderenraad informeert op regelmatige basis over studies, noden, projecten en 
goede praktijken rond kwetsbare groepen via zijn informatieblad en andere communicatiekanalen. 

Indicator 6.3: Aantal artikels Actueel, adviezen, 
standpunten waarin aandacht besteed wordt aan 
kwetsbare groepen ouderen 

- 6 van de 6 adviesdocumenten 
(100%) 

- 26 van de 57 artikels in Actueel 
(46%) 

 

 

 


