Samen naar een sterker lokaal ouderenbeleid:

opstart vormingsprogramma

Hiernaast gaven we al een overzicht van wat Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal allemaal in petto heeft.
Ondertussen gingen we van start en staan 23 vrijwilligers klaar om als vormingsbegeleider aan de slag
te gaan. Vanaf mei 2017 geven zij bij verschillende regionale ouderenoverlegplatformen en regionale
afdelingen van ouderenverenigingen een vormingsprogramma rond diverse thema’s. Op die manier
ondersteunen en versterken we ouderen die zich lokaal inzetten voor het ouderenbeleid.

Door wie?

De vormingen werden ontwikkeld in het kader van
Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. Vrijwilligers die
een opleiding genoten, gaan ter plaatse in regionale
ouderenoverlegplatformen of regionale afdelingen
van ouderenverenigingen die dit wensen.

Voor wie?

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in
het vooruitzicht, treffen veel lokale ouderenraden
de nodige voorbereidingen. Ze willen klaar staan
met actiepunten voor de komende beleidsperiode.
De vormingspakketten die Vlaamse Ouderenraad ∙
Lokaal aanbiedt, kunnen hierbij helpen.
De vormingen kunnen aangevraagd worden door
regionale ouderenoverlegplatformen. Die zijn
samengesteld uit leden van lokale ouderenraden.
Ook regionale afdelingen van ouderenverenigingen
kunnen een aanvraag indienen.

Thema's 2017

De vormingspakketten bieden handvaten en
geven ruimte voor uitwisseling over verschillende
thema's:
Een eerste thema is 'Aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen 2018'. In deze
vorming gaan we in op het maken van een
memorandum. Via een stapsgewijze aanpak krijg
je handvaten en tips om je gemeentelijk beleid
in kaart te brengen, prioriteiten te bepalen, het
memorandum in een geschikte vorm te gieten,
… Na de vorming kan je aan de slag met je lokale
ouderenraad om een goed lokaal memorandum op
te maken.
Thema
twee
is
'Cultuurparticipatie op
latere leeftijd'. Naar aanleiding van de
Ouderenweekcampagne
2016
ontwikkelden
we een instrument dat lokale ouderenraden en

ouderenverenigingen kunnen gebruiken om het
lokaal cultuurbeleid te toetsen aan drempels die
ouderen ervaren.
De derde vorming 'Sleutel aan het beleid - over
adviesverlening en beleidsbeïnvloeding' wordt
gelanceerd in het najaar 2017.

Alles op een rijtje

De vormingsbegeleiders geven gratis vorming
aan de regionale ouderenoverlegplatformen en
regionale afdelingen van ouderenverenigingen voor
hun vertegenwoordigers in ouderenraden.
De begeleiding is in handen van Vlaamse
Ouderenraad ∙ Lokaal.
De regionale organisatie (zaal, uitnodiging, …)
gebeurt in samenwerking met een contactpersoon
ter plekke. Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal neemt
op voorhand contact op met de contactpersoon.
Een overlegplatform of ouderenvereniging kan een
vorming aanvragen via het aanvraagformulier bij
Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. Dat vind je op de
website www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal.

Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal zorgt voor een
presentatie en cursusmateriaal ter ondersteuning
van de vorming.
De vormingen kunnen doorgaan vanaf
mei 2017. Zowel de thema’s 'Aanloop naar
de
gemeenteraadsverkiezingen
2018'
als
'Cultuurparticipatie op latere leeftijd' kunnen nu al
aangevraagd worden. In het najaar komt daar nog
de vorming 'Sleutel aan het beleid' bij.

Waar hou je rekening mee?

Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal vraagt aan de
regionale ouderenoverlegplatformen en regionale
afdelingen van verenigingen:
- een vaste contactpersoon voor alle praktische
afspraken;
- een geschikte locatie;
- de communicatie naar de raden (deelnemers
motiveren, …);
- per platform of vereniging is er een richtlijn
van 16 deelnemers per vorming.

Meer informatie

02 209 34 58
nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be
www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal

