Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016
Aan de hand van een regelmatige barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen
van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de werking van lokale ou derenraden in
kaart te brengen. Daarom vragen we je graag om onderstaande vragenlijst samen met je lokale
ouderenraad in te vullen.
Je kan de vragenlijst digitaal invullen via www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal/barometer of deze
papieren versie invullen en per post terugsturen naar:
Vlaamse Ouderenraad vzw
t.a.v. Nadia Denayer
Broekstraat 49 – 53
1000 Brussel
Gelieve ons slechts 1 ingevulde barometer per ouderenraad te bezorgen.
Bedankt om voor 15 november 2017 de barometer te bezorgen.
Heb je vragen?
Contacteer Nadia Denayer op het nummer 02 209 34 58 of via nadia.denayer@vlaamseouderenraad.be.
Let op: de vragenlijst bevraagt de werking van 2016.
Je algemene gegevens
Lokale ouderenraad van gemeente:
Provincie:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Deze vragenlijst werd ingevuld (kruis aan):
Tijdens de bestuursvergadering van de lokale ouderenraad
Individueel door de voorzitter van de lokale ouderenraad
Andere:

Vlaamse Ouderenraad vzw
Broekstraat 49-53 — 1000 Brus sel — 02 209 34 51 — i nfo@vlaamse-ouderenraad.be — www.vlaamse-ouderenraad.be

I. Programma 2016
1.1. Tijdsbesteding lokale ouderenraden
1.

Hoeveel tijd spendeerde je lokale ouderenraad in 2016 aan volgende initiatieven?
Rangschik van 1 naar 3: 1 = meeste tijd,
2 = minder tijd,
3 = minste tijd
Ontspanningsactiviteiten
(bijvoorbeeld uitstap, feest, wandeling, fietstocht,…)

.

Adviezen en acties die het lokale beleid beïnvloeden
.
(bijvoorbeeld enquête, petitie, gesprek of tussenkomst bij burgemeester of schepen,
focusgroep, debat,…)
Informatieve of vormende activiteiten
.
(bijvoorbeeld infodagen, infosessies, cursussen, vormingen,…)
2. Hoeveel ontspanningsinitiatieven organiseerde je lokale ouderenraad in 2016?
Bijvoorbeeld een uitstap, feest, wandeling, fietstocht,…
3.

.

Hoeveel activiteiten werden georganiseerd in het kader van het Ouderenweekthema 2016
‘Cultuurparticipatie op latere leeftijd'?
.
Welke activiteiten waren dit?

4. Hoeveel informatieve of vormende activiteiten organiseerde je ouderenraad ?
Bijvoorbeeld infodagen, infosessies, cursussen, vormingen, …
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1.2. Adviezen, adviesactiviteiten en/of acties die het beleid beïnvloeden
5. Hoeveel schriftelijke, formele adviezen maakte je lokale ouderenraad?
Formele adviezen

Aantal

Op eigen initiatief
Op vraag van het gemeentebestuur
Op vraag van het OCMW
Op vraag van anderen

6. Kreeg je antwoord op de adviezen? Kruis 1 vakje aan.
Nooit

Soms

Altijd

7. Indien je antwoord kreeg, werd dit antwoord gemotiveerd? Kruis 1 vakje aan.
Nooit

Soms

Altijd

8. Denk je dat er door het gemeentebestuur rekening gehouden werd met de gegeven adviezen?
Kruis 1 vakje aan.
Nooit

Soms

Altijd

Weet
niet

9. Kruis aan welke andere adviesactiviteiten en acties met als doel het lokale beleid te beïnvloeden
je lokale ouderenraad organiseerde. Vul ook het totale aantal in.
Op eigen
initiatief

Op vraag

Aantal

Actie
Enquête
Verzoekschrift
Petitie
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Op eigen
initiatief

Op vraag

Aantal

Gesprek of tussenkomst bij burgemeester of
schepen
Deelname aan een focusgroep
Organisatie van een debat
Voorstelling van een advies, persmoment, …
Deelname aan een overlegvergadering
Organisatie van een infovergadering of
hoorzitting
Mondeling advies aan de
beleidsverantwoordelijke tijdens de
ouderenraad
Andere, namelijk: … (Vul hieronder in)

10. Wat waren in 2016 de thema’s van de schriftelijke adviezen, de adviesactiviteiten en acties die het
beleid beïnvloedden? Kruis aan, meerdere antwoorden mogelijk.
Publieke ruimte en gebouwen
Bijv. groene of veilige omgeving, toegankelijke gebouwen, bereikbaarheid winkels,…
Mobiliteit
Bijv. openbaar vervoer, aangepast vervoer, verkeer,…
Wonen
Bijv. betaalbare en aangepaste woning, gemeenschappelijk wonen,…
Sociale en culturele participatie
Bijv. mogelijkheden voor deelname aan cultuur, sociaal leven, ontmoeting,…
Sociale inclusie
Bijv. dementievriendelijke gemeente, armoede, eenzaamheid, buurtwerking,…
Maatschappelijke participatie
Bijv. vrijwilligerswerk, participatie aan het beleid, levenslang leren,…
Communicatie en informatie
Bijv. voldoende informatie, communicatiekanalen gemeente,…
Gezondheid en zorg
Bijv. toegang tot zorg, mantelzorgers, residentiële zorg, woonzorgzone, OCMW,…
Beheers- en beleidscyclus gemeente (BBC)
Inclusief Ouderenbeleidsplan
Andere thema’s: (vul hieronder in welke)
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II. Vorming en ondersteuning voor het bestuur van de lokale
ouderenraad
2.1. Vorming
11. Volgden de leden van het bestuur van je ouderenraad vorming(en) in 2016? Kruis aan.
ja

neen

Indien neen, ga naar vraag 13

12. Zo ja, wat was de inhoud van de vorming(en)? Kruis aan, meerdere antwoorden mogelijk.

Er werden vormingen gevolgd over …
De werking en rol van lokale ouderenraden
Een thema van de leeftijdsvriendelijke gemeente (bijv. mobiliteit, wonen…)
Samenwerking met andere raden
Gemeentelijk beleid, werking gemeente en OCMW, beleids- en beheerscyclus
Adviezen opstellen
Vrijwilligersbeleid, vrijwilligers motiveren
Vergadertechnieken, groepsgesprekken
Andere: welke?
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2.2. Ondersteuning
13. Hoe tevreden was de lokale ouderenraad over de gegeven ondersteuning van de Vlaamse
Ouderenraad? Kruis aan.
Helemaal
niet
tevreden

Niet
tevreden

Tevreden
noch
ontevreden

Tevreden

Heel
tevreden

Niet
gebruikt

Informatie uit de digitale
nieuwsbrief
Het driemaandelijks
informatieblad Actueel
De inspiratiegidsen van de
Ouderenweekcampagne 2016
‘Cultuurparticipatie op latere
leeftijd’ (zat telkens als katern in
het midden van Actueel) *
De brochure ‘Samen de drempel
over’, cultuurparticipatie op
latere leeftijd *
De methodiek ‘De Cultuurscan’ *
Algemene tevredenheid over de
ondersteuning door de Vlaamse
Ouderenraad
(*) een overzicht van de publicaties en de methodiek van de Ouderenweek 2016 vind je op
http://vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/pub.php?pub_id=2605
14. Hoe tevreden was je lokale ouderenraad over de gegeven ondersteuning door andere
organisaties of personen? Kruis aan
Helemaal
niet
tevreden

Niet
tevreden

Tevreden
noch
ontevreden

Tevreden

Heel
tevreden

Niet
gebruikt

Ondersteuning door de provincie
Ondersteuning door de
gemeentelijke ambtenaar
Ondersteuning door de schepen
voor ouderenbeleid
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Ondersteuning door de regionale
overlegplatformen
Ondersteuning of vorming door
een spreker of deskundige van
een andere organisatie of van
een vereniging

III. De toekomst
3.1. Eigen werking
15. Hoe tevreden ben je in het algemeen over de werking van je lokale ouderenraad? Kruis aan.
Helemaal niet
tevreden

Niet tevreden

Tevreden noch
ontevreden

Tevreden

Heel tevreden

16. Welke aandachtspunten of werkpunten ziet je lokale ouderenraad voor de eigen werking in
2018? Kruis aan, meerdere antwoorden mogelijk.
De praktische werking van de ouderenraad aanpassen
De samenstelling van het bestuur herbekijken
De impact van de ouderenraad bevorderen
De naambekendheid van de ouderenraad versterken
De activiteiten verbeteren
Het advieswerk versterken/vergroten
De deskundigheid van het bestuur vergroten
Andere. Vul hieronder aan welke:

Ba rometer 2016

7/9

3.2. Vormings- en ondersteuningsnoden
17. Waarvoor wenst je lokale ouderenraad bijkomende ondersteuning of vorming?
Kruis aan, meerdere antwoorden mogelijk.
17 A. Ondersteuning of vorming rond de organisatorische werking van je lokale ouderenraad
Inzicht in de werking van het gemeentebestuur
Inzicht in de rol en de werking van de lokale ouderenraad
Inzicht in de Beleids- en beheerscyclus (BBC), onder andere de
meerjarenbeleidsplanning
Inzicht in het opzetten en onderhouden van samenwerkingen
Andere: vul hieronder aan welke

17 B. Ondersteuning of vorming rond inhoudelijke thema’s
Publieke ruimte en gebouwen
Bijv. groene of veilige omgeving, toegankelijke gebouwen, bereikbaarheid
winkels,…
Mobiliteit
Bijv. openbaar vervoer, aangepast vervoer, verkeer,…
Wonen
Bijv. betaalbare en aangepaste woning, gemeenschappelijk wonen,…
Sociale en culturele participatie
Bijv. mogelijkheden voor deelname aan cultuur, sociaal leven, ontmoeting,…
Sociale inclusie
Bijv. dementievriendelijke gemeente, armoede, eenzaamheid, buurtwerking,…
Maatschappelijke participatie
Bijv. vrijwilligerswerk, participatie aan het beleid, levenslang leren,…
Communicatie en informatie
Bijv. voldoende informatie, communicatiekanalen gemeente,…
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Gezondheid en zorg
Bijv. toegang tot zorg, mantelzorgers, residentiële zorg, woonzorgzone,
OCMW,…
Andere. Vul hieronder aan welke:

17 C. Ondersteuning of vorming rond technische/praktische vaardigheden
Efficiënt vergaderen
Begeleiden van een groepsgesprek
Adviseren en adviezen opstellen
Opzetten van acties die het beleid beïnvloeden
Toepassen van methodieken om mensen te betrekken
Andere. Vul hieronder aan welke:

Bedankt voor je deelname en tijd!

Bezorg deze vragenlijst voor 15 november 2017 terug aan:
Vlaamse Ouderenraad - t.a.v. Nadia Denayer
Broekstraat 49 – 53 - 1000 Brussel
02 209 34 58
nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be
Je kan deze vragenlijst ook digitaal indienen via www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal/barometer.
Let op: Gelieve ons slechts 1 ingevulde barometer per ouderenraad te bezorgen.
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