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Voorwoord
We zijn met z’n allen in de première gerold. Een andersoortige première – een première waar alle 60-plussers
een rol in spelen – een massaspektakel.
Met velen ouder worden dan ooit én in een betere gezondheid - dat gebeurt voor het eerst in de geschiedenis,
een première dus! De bevolkingspiramide is haar traditionele vorm kwijt. In de bovenbouw zijn de Vlaamse
ouderen met 1,3 miljoen sterk vertegenwoordigd.
Alle omstandigheden zijn er waardoor de gepensioneerden geen 20 jaar blijven stilzitten. Nee, velen werken
met een agenda om alle activiteit en engagement gepland te krijgen. Ouderen zijn bezige bijen in allerlei
soorten organisaties en verenigingen, in de buurt, in de gemeente, in de familie. De officiële arbeidstijd is
voorbij, maar senioren rollen spoedig in andere taken. Het gezin wordt kleiner als de kinderen uit huis gaan,
maar vele ouders nemen wat later een nieuwe zorgrol op. Heeft u al eens bedacht wat er zou gebeuren als alle
ouderen zouden staken??? Ook als consument rolt men in een ander gebruikerspatroon. Zo spelen de ouderen
een kleurig palet van rollen.
UITGEBOLD? INGEROLD!
Met deze slogan willen we een boodschap brengen. Daarom verwacht de Vlaamse Ouderenraad vanuit vele
organisaties een rollenboek. Alle burgers in uw gemeente, heel Vlaanderen, de hele maatschappij moeten weten
waar de ouderen mee bezig zijn. Vanaf nu begint de première om de rol van de ouderen in onze maatschappij
kenbaar te maken.
We willen het hier echter niet bij laten. Mogelijk kunnen de ouderen zich nog nieuwe rollen toe-eigenen, zich
in nieuwe rollen waar maken. En mogelijk moeten enkele barrières opgeruimd worden. Volgende episodes in
2009 en 2010.
Goddie De Smet, voorzitter
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HET ZILVEREN POTENTIEEL
Sommigen hebben het over de vergrijzing, anderen gebruiken liever de term verzilvering. Hoe je deze
ontwikkeling ook noemt, één ding staat vast: ouderen maken een steeds groter deel van de bevolking
uit. In 2007 telde ons land 1 810 062 vijfenzestigplussers, volgens de bevolkingsvooruitzichten
zou tegen 2030 het aandeel 65-plussers toenemen tot 2 714 429.1 Ook de levensverwachting blijft
stijgen. Zo zal een 75-jarige vrouw gemiddeld nog 13 jaar leven, een 75-jarige man gemiddeld 10
jaar.2 Het is een ongekende maatschappelijke prestatie dat zoveel mensen zo oud worden in een
betere gezondheid en onder goede omstandigheden. Waarom draagt de term vergrijzing dan een
negatieve klank met zich mee? Politici, media, economen en andere vergrijzingsdeskundigen hebben
het steeds over de problematiek van de vergrijzing. Hoe reëel deze benadering ook is, ze geeft een
eenzijdige visie weer, want op die manier komt enkel het kostenplaatje in beeld. Nochtans kan het
feit dat we steeds langer leven gezien worden als een winstpunt, een kans en een uitdaging voor de
samenleving.

Nieuwe kansen
Vanaf 2010 zal de groep 65-plussers sterk toenemen. De eerste lichting babyboomers gaat dan officieel
op pensioen. Zij worden een nieuwe generatie ouderen. Ze zijn kritischer, mondiger en hebben een
hogere opleiding genoten. Daardoor komt veel menselijk kapitaal beschikbaar dat de samenleving
kan benutten. Tel hierbij de inzet en competenties van de huidige ouderengroep en er ontstaat een
brede waaier aan mogelijkheden. Kortom, de ouderengroep bevat heel wat potentieel. Als Vlaamse
Ouderenraad willen we de komende twee jaar de inzet van de ouderenpopulatie in de kijker zetten
onder het thema ‘De rollen van de ouderen in een vergrijzende maatschappij’ met als slogan voor
2008: UITGEBOLD?

INGEROLD!

Wat wordt verstaan onder ‘rol’?
Mensen vervullen tal van taken in de maatschappij en dat wordt ook van hen verwacht. Een cluster
van dergelijke taken kan aangeduid worden als een ‘rol’. Deze zegt ondermeer hoe je je moet
gedragen, bv. van een moeder wordt verondersteld dat ze de kinderen verzorgt en opvoedt. Iedere
persoon heeft verschillende rollen bv. de rol van kind, ouder, grootouder, werknemer, collega,
echtgenoot, vrijwilliger, sporter, student, enz. Sommige rollen kan je zelf kiezen, andere niet, zoals
bv. de rol van meisje of jongen. De rollen, die iemand in de samenleving vervult, bepalen ook zijn of
haar maatschappelijke positie.

Rolevolutie
De rollen en posities die een mens heeft, veranderen doorheen de levensloop. Zo nemen met het
ouder worden bepaalde rollen af; andere veranderen van karakter en sommige worden belangrijker.
Renate Dorrestein schrijft in haar boekenweekessay ‘Laat me niet alleen’ daarover het volgende:
“Op een veel dieper niveau is er sprake van identiteitsverlies in de zin dat vertrouwde rollen die je
decennialang hebt vervuld, je nu ontglippen. Je bent niet langer iemands kind, want je ouders zijn inmiddels
overleden of dement of anderzijds hulpbehoevend. Je eigen taak als ouder zit er eveneens goeddeels op,
want je kinderen zijn zelfstandig aan het worden, maar zij doen daar tegenwoordig zo wanhopig lang over
dat ze eigenlijk nog steeds niet zonder je kunnen.”
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Ouder worden
Vroeger werd ouder worden meestal geassocieerd met lichamelijke achteruitgang en verlies van
vaardigheden en competenties. Volgens de disengagementtheorie gaat ouder worden gepaard
met een wederzijds terugtrekkingsproces. Enerzijds trekt de oudere zich geleidelijk terug uit de
samenleving, anderzijds laat de maatschappij dit ook toe. De rollen en taken die de oudere op zich
nam, worden langzaamaan losgelaten. Dergelijke visie veronderstelt dat ouderen eens ze op pensioen
zijn geen bijdrage meer leveren aan de maatschappij. Een langer leven in een betere gezondheid doet
deze theorie minstens naar een hogere leeftijd verschuiven.
Daartegenover staat de activiteitentheorie die een positiever beeld heeft op het ouder worden. Deze
theorie bepleit een succesvol ouder worden en dit kan bereikt worden doordat de oudere persoon
zijn maatschappelijke rollen en relaties in stand houdt. Zo schrijft Marcoen: “Ouderen moeten zich
niet terugtrekken uit hun rollen en als ze er toch verliezen moeten ze door nieuwe rollen en activiteiten
gecompenseerd worden.”
De laatste jaren heeft men het over ‘Actief ouder worden’. Volgens Thérèse Jacobs wordt de rol van
oudere steeds minder ingevuld vanuit de fase van welverdiende rust na een rijk gevuld en actief
leven. Enerzijds heeft dit te maken met de grote keuze aan vrijetijdsactiviteiten, anderzijds met de
vraag naar een blijvende deelname van de ouderen aan de maatschappij. Actief burgerschap, in de
betekenis van een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven, is hierbij een centraal concept. In
dat kader worden de competenties en vaardigheden van de ouderen benadrukt.

Het leven = een vloeiende lijn
Hoewel er verschillende visies zijn over het ouder worden, overheerst nog vaak het negatieve en
passieve beeld over ouderen. Dit komt gedeeltelijk omdat men de levensfase na pensionering
ziet als een ‘restfase’. Volgens het klassiek model van de levensloop kan men het leven
opsplitsen in drie delen: the three boxes of life. Eerst is er een periode van leren, een tweede
van arbeid en een derde fase van rust. Deze derde fase was vroeger van korte duur en
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werd geassocieerd met hulpbehoevendheid. Maar doordat mensen vroeger op pensioen
gaan, worden ‘ouderen’ alsmaar jonger en dat terwijl we juist meer levensjaren hebben.
Nu mensen meer jaren te goed hebben, wordt die laatste levensfase dus in principe steeds
langer en gekenmerkt door activiteit. Deze maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat deze
traditionele indeling van de levensloop (opleiding – arbeid – rust) op de helling komt te staan.
In dit verband schetst Jan Baars onderstaand model. Hij stapt af van de traditionele indeling en
meent dat er vier verschillende levensdomeinen aan de orde kunnen komen in een volwassen leven:
leren, werken, zorgen en rusten. De grenzen tussen de levensfasen worden steeds vager en in elke
levensfase worden verschillende activiteiten met elkaar gecombineerd of afgewisseld. Zo leren
mensen nu heel hun leven lang of blijven zich tot op hoge leeftijd inzetten.
Vier domeinen in de levensloop van ouder wordende volwassenen

Ouder worden
Volwassenheid

leren van

werk

zorg geven

rust

en

en

en

en

leren aan

bijdrage
leveren

zorg
ontvangen

ontspanning

Jeugd

Het voordeel van deze benadering is dat het leven niet ingedeeld wordt volgens leeftijdsgebonden
levensfasen. Als men vanuit dit perspectief zou kijken naar de vergrijzing, zouden mensen minder op
basis van hun leeftijd ‘aan de kant gezet worden’. Ouder worden zou niet onmiddellijk geassocieerd
worden met ‘op rust’ en ‘niet actief’.
Het is duidelijk: het ouder worden nu is niet meer te vergelijken met het ouder worden vijftig jaar
geleden. Daarom hebben de huidige ouderen een heel nieuw parcours uit te stippelen. Aangezien het
voor het eerst in de geschiedenis voorkomt dat veel mensen zo oud worden, zijn er geen rolmodellen
voorhanden. Er zijn geen voorbeelden waar de ouderen van nu zich aan kunnen spiegelen. In die
zin zijn de huidige generaties ouderen pioniers. Ze dienen hun eigen weg te vinden en hun rol te
spelen.

Groeiende rol van ouderen
De Vlaamse Ouderenraad wil de vergrijzing in een positief daglicht plaatsen. Ouderen vervullen
steeds meer taken zowel in de informele als in de formele sfeer. Door de diversiteit in de ouderengroep
zijn tal van competenties aanwezig. Vandaar dat we met dit thema de samenleving willen bewust
maken van de maatschappelijke inzet van ouderen. Ze nemen heel wat engagementen op zich, maar
worden nog al te vaak over het hoofd gezien. De maatschappij zou deze groeiende rol van ouderen
moeten erkennen.
Met deze brochure willen we aantonen dat ouderen heel wat te bieden hebben en van onschatbare
waarde zijn voor onze samenleving. We maken in de brochure kennis met verschillende ouderen
die zich op één of andere manier engageren in de samenleving. Welke rollen nemen ze allemaal op
zich? Wat motiveert hen? Ondervinden ze hierbij belemmeringen? Volgend jaar wordt dit thema
verder gezet door het opsporen van de belemmeringen die ouderen ondervinden bij de diverse
roluitvoeringen.

4

Ouderenweek 2008

OUDEREN SPELEN HUN ROL
Mensen nemen verschillende rollen op zich. Naarmate men ouder wordt, worden deze rollen
gevarieerder en talrijker. Bovendien zijn er heel wat rollen die gedurende de levensloop evolueren.
We bekijken de verschillende rollen van naderbij.
Rol
kind/ouder
partner
grootouder
burger
consument
werknemer/ondernemer
vrijwilliger

Financiële en andere transfers tussen generaties
De zorg van ouderen voor elkaar
De rol van grootouders in de kinderopvang
De rol van ouderen in de politiek
Silver economy: de bijdrage van oudere consumenten aan de
economie/tewerkstelling
Ouderen en arbeid
De waarde, ook economisch, van niet-betaalde (en niet betaalbare)
arbeid

Ouderen als zorgdragers
Als gevolg van de vergrijzing zal de zorgvraag toenemen. Meestal wordt hierbij in eerste instantie
gesproken over de stijgende kosten van de gezondheidszorg en het dreigend tekort aan personeel
in de zorg. Wat men daarbij niet vertelt, is dat ouderen zelf een bijdrage leveren aan die zorg. Heel
wat senioren zijn betrokken bij de zorg voor zieken, personen met een handicap of zorgbehoevende
ouderen. Daarenboven leveren ouderen ook een grote bijdrage aan hulp in familieverband: babysitten
bij de kleinkinderen of mantelzorg bieden aan de partner of de eigen ouders. Deze rol van centrale
zorgdrager gebeurt in de meeste families door vrouwen.
Het Leefsituatieonderzoek van de Vlaamse thuiswonende ouderen (LOVO)3 toont aan dat meer
dan vier op de tien 55-plussers zich inzet door regelmatig of af en toe hulp te verlenen aan nietgezinsleden. Sommige senioren combineren zelfs verschillende zorgtaken.
Mensen staan er niet bij stil, maar door het opnemen van deze zorg dienen vaak andere engagementen
ingeperkt te worden.

De ouderrol
Naarmate men ouder wordt, krijgt de kind-ouderrelatie een andere dimensie. Terwijl in de
beginperiode kinderen heel afhankelijk zijn van hun ouders, evolueert dit meer en meer naar een
gelijkwaardig partnerschap in de volwassenheid. Kinderen kunnen vaak rekenen op hulp van hun
ouders. Senioren steunen hun kinderen niet alleen door te zorgen voor de kleinkinderen, maar
ook financieel en materieel. In de loop van vijf jaar voorafgaand aan de LOVO-enquête blijkt dat
een kwart van de 55-plussers financiële hulp of hulp in natura geboden heeft aan één of meerdere
buitenhuiswonende (schoon)kinderen.
3

Bron: T. Jacobs, L. Vanderleyden & L. Vanden Boer (Red.), Op latere leeftijd, De leefsituatie van 55-plussers in Vlaanderen
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Eveneens staan ouderen
dikwijls hun ouders of
schoonouders,
tachtigplussers, bij. Ze doen de
boodschappen,
helpen
met klusjes binnen en
buiten het huis of houden
hen gewoon gezelschap.
Wanneer
de
ouders
zorgbehoevend worden,
kan het zijn dat de rollen
worden omgekeerd en dat
de kinderen dan zorgen
voor hun ouders. Deze
rolomkering brengt soms
spanningen met zich mee.
Hoe deze relatie evolueert
is afhankelijk van de
relatiegeschiedenis tussen
het kind en de ouders
en de draagkracht in de
zorgrol.

Zorgen voor je ouders
De Gezinsbond organiseert in oktober een aantal voordrachten over omgekeerd ouderschap
of rolomkering. Prof. Luc Van de Ven, klinisch psycholoog, brengt op een vlotte manier een
onderbouwde uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden.
Waar kan je terecht?
Wanneer? Woensdag 1 oktober 2008 om 19.30 uur
Waar? KU Leuven Campus Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
Info: lindavannieuwenhuyse@scarlet.be, 056 71 61 13
Inkom: 3 euro voor leden (lidkaart), 6 euro voor niet-leden Gezinsbond
Wanneer? Donderdag 2 oktober 2008 om 20.00 uur
Waar? Zaal Concordia, Zoemerik 2, 3740 Bilzen
Info: Julien De Ridder, juliaan.deridder@telenet.be
Inkom: Gratis
Wanneer? Maandag 13 oktober om 20.00 uur
Waar? Feestzaal RVT Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1, 2200 Herentals
Info: Jef Haest, jefhaest@hotmail.com, 014 51 25 82
Wanneer? Donderdag 16 oktober om 20.00 uur
Waar? C.C. Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik
Info: Cultureel Centrum, jacques.dalemans@maaseik.be, 089 56 99 51
Inkom: 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden, 4 euro voor georganiseerde deelnemers
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De partnerrol
Het komt meer en meer voor dat koppels hun gouden bruiloft (50 jaar gehuwd) of diamanten
bruiloft (60 jaar gehuwd) kunnen vieren. Samen ouder worden heeft ook implicaties op de relatie.
Een 60-jarige partner geeft een andere invulling aan de partnerrol dan een 80-jarige.
Belangrijke veranderingen in de partnerrelatie zijn voelbaar wanneer de kinderen het huis verlaten.
Ook wanneer het arbeidsproces wordt afgebouwd, betekent dit voor vele koppels een grote
aanpassing. Als koppel krijg je een soort van herwonnen vrijheid. Het is aan de partners zelf om
daar een nieuwe invulling aan te geven. Dat is niet altijd evident, zeker niet wanneer het koppel
voor een groot stuk in functie van de kinderen heeft geleefd. Toch kan dit voor velen nieuwe ruimte
geven aan de relatie.
De partnerrol kan veranderen doordat één van de partners zorgbehoevend wordt. In vele gevallen is het
de partner die de continue zorgfunctie op zich neemt. Mantelzorgers cijferen zichzelf vaak weg om
voor hun partner te kunnen (blijven) zorgen.
Tenslotte breekt op zeker ogenblik het tijdstip aan waarop de partnerrol wegvalt. Door het verliezen
van de partner kom je terug alleen te staan. Vooral wanneer door jarenlang de zorg op te nemen voor
de partner het sociale netwerk wat uitgedund is, kunnen nieuwe engagementen terug een zinvolle
invulling geven.

De grootouderrol
Door de geboorte van een eerste kleinkind krijgen ouders een nieuwe rol cadeau en een nieuwe
positie in het familienetwerk. De wijze waarop die rolinvulling gebeurt, wordt beïnvloed door
talrijke factoren zoals leeftijd, gezondheid, het eigen sociaal leven, visie en keuzes, …
Neugarten en Weinstein (1964) beschreven vijf grootouderstijlen:
• de formele grootouder: voelt zich geen opvoeder maar neemt wel verantwoordelijkheid
• de pleziermaker: geniet van de kleinkinderen en wil leuke dingen met hen doen
• de vervangouder: neemt de ouderrol grotendeels over
• de grootouder als bron van wijsheid: wil kennis of waarden doorgeven
• de afstandelijke grootouder: is welwillend en betrokken, maar blijft op de achtergrond
Sommige grootouders combineren verschillende stijlen in hun relatie met hun kleinkinderen.
Bovendien kan doorheen de levensloop de invulling van de rol veranderen. Zo nemen grootouders
tijdens de kinderjaren een meer verzorgende rol op zich. Oma haalt de kinderen op aan de schoolpoort,
opa brengt hen naar de muziekschool, … Tijdens de tienerperiode verandert deze rol. De bezoeken
worden meestal minder frequent. Wanneer het kleinkind volwassen is, krijgt de relatie terug een
andere betekenis.
Hoewel het meestal de oma’s zijn die de verzorgende rol op zich nemen, bestaat de tendens de
laatste jaren dat ook grootvaders een grotere rol spelen bij de opvoeding en de zorg voor de
kleinkinderen.
Oppassen op kleinkinderen is een veelvoorkomende invulling van de grootouderrol. Oma’s en opa’s
kiezen om af en toe of in noodsituaties voor de kleinkinderen te zorgen. Minder grootouders nemen
de dagelijkse zorg op. Dit komt enerzijds omdat ze gesteld zijn op hun vrijheid en autonomie, maar
ook anderzijds omdat ze het specifieke van de grootouderrol - zoals het koesteren en het spelen willen vrijwaren. Bovendien weegt een permanente opvang van kleinkinderen fysiek en psychisch
zwaar wanneer de leeftijd toeneemt.

7

Ouderenweek 2008

Onderstaande tabel toont aan dat grootouders een belangrijke rol spelen in de kinderopvang.
Mate waarin het gezin hulp krijgt van een of meerdere grootouders - 2005

Opvang van de kinderen

Vervoer van de kinderen

Hulp met koken voor het hele gezin

Hulp in het huishouden

Financiële steun

Ja
Zelden
Nooit
Ja
Zelden
Nooit
Ja
Zelden
Nooit
Ja
Zelden
Nooit
Ja
Zelden
Nooit

Totaal
68,3
13,8
17,3
42,5
13,7
43,8
25,1
14,0
60,9
20,1
12,1
67,8
17,6
9,3
73,1

Bron: Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid, Herman Deleeck

Modern grootouderschap vereist flair. Naast kinderopvang, hebben oma’s en opa’s nog een belangrijke
rol. Ze manifesteren zich als houvast en bron van onderlinge samenhang. Een grootouder is een
belangrijke schakel in de familiegeschiedenis. Iemand die dingen weet over een verleden dat voor
een kind enorm lang geleden lijkt. En deugnietverhalen heeft over de ouders van het kind, toen die
klein waren.
Ouderen zijn ook vaak de bewakers van de familiecultuur. Door het organiseren van
familiesamenkomsten geven zij de familiegewoonten en -tradities door.
Een grootouder kan het kind ook andere dingen leren dan de ouders, door levenswijsheid of
omdat opa goed kan timmeren en daar wat tijd voor heeft. Bovendien spelen grootouders soms een
verzoenende rol wanneer er tussen hun kleinkinderen en hun ouders problemen zijn.
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Grootouder zijn in de 21ste eeuw
De laatste decennia heeft het grootouderschap belangrijke wijzigingen ondergaan door de
demografische en maatschappelijke veranderingen. De hogere levensverwachting zorgt ervoor
dat de huidige generatie grootouders meer kans heeft op een langere grootouderloopbaan en om
zelfs overgrootouder te worden. Dit alles maakt dat de band tussen grootouders en kleinkinderen
vandaag vaak intenser en langduriger is dan vroeger.
Bovendien is het aantal scheidingen sterk toegenomen, ook bij de ouderen zelf. Daardoor hebben
kleinkinderen nu vaak 8 grootouders. Niet alleen omdat hun ouders een nieuwe partner hebben,
maar soms ook omdat oma en opa, na een scheiding of dood van hun partner, een nieuwe relatie
aanknopen. Dit brengt met zich mee dat de contacten tussen grootouders en kleinkinderen nu anders
moeten geregeld worden en een andere betekenis kunnen krijgen.
Nieuwe samengestelde gezinsvormen maken het er niet eenvoudiger op. Het vereist van de
grootouders vindingrijkheid en openheid om al die (klein)kinderen aan hun trekken te laten
komen.
Door deze ontwikkelingen ziet het grootouderschap er anders uit dan vroeger. Scheidingen en
nieuw samengestelde gezinnen zorgen ervoor dat grootouders niet enkel voor hun kleinkinderen
genegenheid en zorg moeten bieden, maar ook voor de andere kinderen die in deze gezinnen
verblijven. Daardoor wordt de grootouderrol complexer en gevarieerder.
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De rol van ouderen in de politiek
Gezien de toename van het aantal ouderen, zou je verwachten dat ouderen een grote rol spelen
op politiek vlak. In realiteit is dit echter niet het geval, want bij verkiezingen blijkt hun aandeel
op de kandidatenlijsten steeds maar af te nemen. Ook het aantal zestigplussers dat daadwerkelĳk
verkozen wordt, daalt verkiezing na verkiezing. Als kandidaat treden relatief minder ouderen naar
voor. Bij de federale verkiezingen van 2003 bleken 9,3% 60-plussers te zijn, in 2007 was dit slechts
6,4%. Als we kijken naar het aantal verkozenen bij die verkiezingen waren er in 2003 nog 7 verkozen
parlementsleden ouder dan 60 jaar, in 2007 zijn het er slechts 4. Cijfergegevens over de Vlaamse
verkiezingen van 2004 tonen eveneens deze dalende trend aan. De huidige Vlaamse regering is
wellicht de jongste ooit. Bij de start van deze regering was er slechts één minister boven de 50 jaar. In
1981 was er bij de aanvang van de eerste Vlaamse regering slechts één minister onder de 50 jaar.
Als we het lokale en provinciale niveau bekijken, dan zijn er bij de sociale zekerheid voor het Vlaams
Gewest 119 personen boven de 60 jaar geregistreerd die een politiek mandaat hebben. Mogelijk ligt
het aantal oudere mandatarissen hoger op deze bestuursniveaus, maar combineren deze mensen
hun mandaat nog met een (deeltijdse) job of een ander statuut. 4
Aantal kandidaten 60-plussers bij de verkiezingen van 2003, 2004 en 2007

+ 60 jaar

Federale verkiezingen

Vlaamse verkiezingen

Federale verkiezingen

18 mei 2003
9,3 %

13 juni 2004
7,7 %

10 juni 2007
6,4 %

Aantal verkozenen 60-plussers bij de verkiezingen van 2003, 2004 en 2007

+ 60 jaar

2003
6,2 %

2004
7,1 %

2007
3,5 %

Bron: Centrum voor politicologie, K.U.Leuven

Ouderen lijken dus vandaag de dag in de politieke besluitvorming een steeds kleinere rol te spelen.
Nochtans is het deze groep die door zijn kennis, ervaring en inzichten een waardevolle rol kan
spelen. Maatregelen die genomen dienen te worden voor de ouderen komen bovendien het best tot
stand met betrokkenheid van de ouderengroep; zij kennen de behoeften van de ouderen.
Hoewel de rechtstreekse politieke participatie van ouderen de laatste jaren sterk verminderd is,
nemen heel wat ouderen via onrechtstreekse participatie hun rol op om op die manier invloed uit te
oefenen op het beleid. Via het participeren aan ouderenadviesraden laten senioren hun stem horen,
zowel op lokaal, provinciaal als Vlaams niveau. Als ervaringsdeskundigen geven ze waardevol advies
aan het beleid op elk bestuursniveau. 90% van de gemeenten heeft een lokale Ouderenadviesraad,
alle provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een Ouderenadviesraad en op Vlaams
niveau is er de Vlaamse Ouderenraad. De ouderen spelen in deze inspraakorganen hun rol in de
vorm van indirecte politieke participatie.

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) - 2de kwartaal 2007,
‘Het sociaal statuut van de niet beschermde lokale mandatarissen’.
4
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Zilveren economie
Als we de media mogen geloven, wordt de veroudering van de bevolking enkel gezien als een
probleem waar economisch moeilijk een antwoord op te vinden is. Pensioenen zouden onbetaalbaar
worden, de zorguitgaven zouden de pan uitswingen, er zou een groot tekort aan werknemers ontstaan,
enz. Nochtans biedt de vergrijzing ook economische kansen bv. op het vlak van tewerkstelling.
Eveneens cruciaal is het toegenomen economisch belang van de ouderen zelf: de ‘Silver Economy’.
Het gaat niet alleen om de ‘consumentenrol’, maar ook om de ‘producentenrol’ van ouderen.
Enerzijds zijn ouderen in de eerste plaats potentiële klanten. Gezien de toename
van het aantal ouderen in de toekomst, zal hun marktwaarde zeker en vast aanzienlijk stijgen.
Hier ligt een markt met toekomstperspectief voor onder andere de reiswereld, de horeca, de medische
sector, de sportsector, aanbieders van educatieve, culturele en recreatieve diensten. In termen van
omvang en koopkracht vormen senioren dus een belangrijke consumentengroep. Ondernemers
zouden zich daarom meer bewust moeten worden van de economische kansen die deze groeiende
groep senioren met zich mee brengt. Zo kunnen ondernemers op zoek gaan naar nieuwe of aangepaste
producten en diensten die tegemoet komen aan de behoeften van ouderen. Ouderen bij dit proces
betrekken, biedt vele voordelen. Vooruitziende bedrijven doen dat trouwens al. De ervaring van
ouderen - als oudere - met producten en diensten kan daarbij van grote betekenis zijn. Zij kunnen
een toegevoegde waarde betekenen. Ouderen worden dan partners in het productieproces. Hoe dan
ook, men moet er rekening mee houden dat de nieuwe generaties ouderen op vele punten andere
behoeften zullen hebben waarop een passend antwoord moet worden gegeven.
Anderzijds beschikken ouderen over een enorme hoeveelheid vaardigheden en kennis die aangewend
kunnen worden in het bedrijfsleven om jongere werknemers wegwijs te maken. In Nederland zijn er
bedrijven waar ze de teams samenstellen uit jongere en oudere werknemers. De jongere werknemers
nemen het fysiek belastende werk op zich, ouderen de taken die meer ervaring vereisen.
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De oudere consument
Neos, netwerk van ondernemende senioren, start een grootschalig onderzoek naar de specifieke
ervaringen en verwachtingen van de oudere consument bij de aankoop van producten of bij het
gebruik van diensten. Via de vragenlijst op de website www.deoudereconsument.be gaat Neos op
zoek naar zowel goede als slechte relaties tussen (oudere) klanten en bedrijven of dienstverleners.
Het doel bestaat erin suggesties te formuleren naar de overheid/bedrijfsleven voor een ideale
klant-bedrijf-relatie. Indien je de vragenlijst deze week nog invult, kunnen deze gegevens nog mee
verwerkt worden. Op 30 oktober worden de resultaten voorgesteld tijdens het Neos-congres.
Meer informatie: NEOS vzw, Tweekerkenstraat 29/6, 1000 Brussel
Contactpersoon: Eric Bradt, tel.: 02 238 04 91, fax: 02 238 04 95, GSM: 0495 30 91 87
e-mail: info@neosvzw.be, website: www.neosvzw.be

Oudere werknemers hebben trouwens nog
wat te bieden. Uit een experiment, waarbij
oudere werknemers in een productie-eenheid
van een Duitse autofabriek werden ingezet,
blijkt zelfs dat oudere werknemers betere
kwaliteit afleveren dan hun jongere collega’s.
Bovendien toont onderzoek van SD Worx
aan dat 50-plussers ambitieuzer zijn dan hun
collega’s onder de 30 jaar. Ook de bedrijfswereld
stelt het beeld van oudere werknemer bij.
“Bedrijven kunnen het zich vandaag de dag niet
veroorloven om oudere werknemers over het hoofd
te zien. Naarmate de krapte op onze arbeidsmarkt
toeneemt, zullen precies zij een steeds belangrijkere
bron van potentieel talent vormen”, aldus Philippe
Lacroix, Managing Director van Manpower
België.

Ouderen en hun plaats op de werkvloer
De Grootouders- en Seniorenactie van de Gezinsbond organiseert op 18 november 2008 een
ontmoetingsdag in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) te Schaarbeek. Voor deze
editie nodigt GOSA naar aanleiding van het Ouderenweekthema Luc De Bruyckere (63) uit. Hij is
onder meer vice-voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en was manager
van het jaar in 1986. Deze man komt vertellen over de rol van de ouderen en hun plaats op de
werkvloer.
Wil je een uitnodiging voor deze activiteit ontvangen, bel dan naar 02 507 89 44 of mail je naam en
adres naar scw@gezinsbond.be. Voor meer info kan je contact opnemen met Ronny De Schuyter op
02 507 89 95. Deelname in de kosten 11 euro. Wie niet aanschuift voor het buffet betaalt 7 euro.
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Op pensioen… op zoek naar een nieuwe rol?

Met pensioen gaan impliceert het verlies van de rol en status die je als werknemer had. Om ouderen, die
pas met pensioen zijn, in te lichten over nieuwe engagementen die ze kunnen opnemen, organiseren
sommige gemeenten in Nederland een ontmoetingsnamiddag. Op die manier worden ouderen op de
hoogte gebracht van concrete initiatieven en kunnen ze, indien ze dit wensen, een nieuwe rol opnemen.
Bovendien worden er vaak projecten gelanceerd op initiatief van de ouderen zelf.
Ook in België bestaan er heel veel initiatieven waar de ervaring en kennis van ouderen gebruikt
kunnen worden. Bij Senior Consultants Vlaanderen vzw bijvoorbeeld kunnen ouderen zich aansluiten
om advies te geven aan startende ondernemingen en vzw’s over informatica, boekhouding en
financiën, investeringsprojecten, technische of productieproblemen, marktonderzoek,… De Seniornet
Animatoren bij Seniornet Vlaanderen zijn dan weer gespecialiseerd in het geven van computerinitiaties
aan leeftijdsgenoten.
Zo zijn er tal van andere organisaties die nog een extra paar handen kunnen gebruiken. Je kan bv. achter
de toog staan in het wereldcafé, mensen ontvangen in een museum en wegwijs maken, meehelpen in
het dierenasiel of de permanentie in een wereldwinkel verzorgen. Ook de ouderenverenigingen en
lokale dienstencentra werken in hoofdzaak met de competenties van de ouderen.

Ouderen als vrijwilliger
Vrijwilligerswerk biedt een belangrijke meerwaarde aan de maatschappij. Niet ten onrechte werd hun
inzet bij de opening van de Olympische Spelen gehuldigd. Veel is in een samenleving maar mogelijk
door de inzet van vrijwilligers.
Sommige mensen rollen er zomaar in en realiseren zich eigenlijk niet eens dat ze vrijwilligerswerk
doen. Maar het kan ook dat mensen bewust op zoek gaan naar vrijwilligerswerk: omdat ze anderen
willen helpen of omdat ze het leuk vinden, omdat ze nieuwe dingen willen leren of ervaring willen
opdoen, of omdat ze hun ervaring en kennis willen delen met anderen, omdat ze graag nieuwe
contacten leggen…
Ook heel wat ouderen zetten zich vrijwillig in en zijn actief in tal van organisaties. Het LOVO-onderzoek
geeft aan dat één op tien ouderen regelmatig vrijwilligerswerk doet. In het behoeftenonderzoek van
Dominique Verté geeft meer dan 16% van de 60-plussers aan vrijwilligerswerk te doen. Afhankelijk
hoe vrijwilligerswerk gedefinieerd wordt, zal het percentage verschillen.
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Oudere vrijwilligers zijn op diverse terreinen aan het werk: van compostmeester tot seingever bij een
wielerwedstrijd, van babysitter tot mantelzorger, van bestuurslid in een vereniging tot stadsgids of
lesgever in verschillende cursussen, van verteloma bij allochtone kleuters tot webmaster voor een
jeugdbeweging, van medewerker in een werkgroep van de Vlaamse Ouderenraad tot actieveling
in een seniorenraad of sportclub, van bezoeker bij rusthuisbewoners tot het rondbrengen van
bibliotheekboeken in het ziekenhuis, enz. Zonder de inzet van duizenden oudere vrijwilligers zouden
vele sectoren grote hiaten kennen.
De generatie babyboomers biedt een ongekend potentieel aan nieuwe vrijwilligers. Ze beschikken over
de nodige knowhow, die in het vrijwilligerswerk van pas komt. Maar deze vijftigers en zestigers zullen
andere verwachtingen en behoeftes hebben dan hun voorgangers. Sommige willen misschien liever
geen langdurige verbintenissen en verplichtingen op zich nemen, maar zich meer flexibel inzetten. Het
vrijwilligerswerk zal hier uiteraard rekening mee moeten houden om deze potentiële doelgroep aan te
spreken, te motiveren en te behouden.

Vrijwilligerswerk op latere leeftijd
Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd actief in het vrijwilligerswerk. Een groot deel van hun
sociale leven draait hier rond. Wanneer het wat minder met ze gaat, zijn ze soms niet meer in staat om
de taken op dezelfde wijze uit te voeren. Toch probeert een deel van de oudere vrijwilligers zo lang
mogelijk de werkzaamheden voort te zetten. Ze zijn immers bang dat ze met het vrijwilligerswerk
zullen moeten stoppen, wanneer ze niet meer op hetzelfde niveau door kunnen gaan. Ze zien er tegenop
om een ‘tweede keer op pensioen te gaan’: alleen thuis, minder contacten, gevoel van nutteloosheid en
achteruitgang.
Als vereniging is het nodig om hier rekening mee te houden. Probeer alternatieven te zoeken voor
oudere vrijwilligers die hun oorspronkelijke werkzaamheden dienen af te bouwen. Betrek de ouderen,
voer een gesprek en ga op zoek naar een andere rolinvulling. Het beëindigen van de werkzaamheden
hoeft niet het einde te betekenen van de sociale contacten. Blijf hen uitnodigen voor activiteiten die
voor vrijwilligers worden georganiseerd. Op die manier blijven ze een rol spelen en zich waardevol
voelen.

Op zoek naar
vrijwilligerswerk?

Vlaams Steunpunt Vrĳwilligerswerk vzw
Amerikalei 164, 2000 Antwerpen
tel. 03 218 59 01
info@vsvw.be
Het Punt vzw, Steunpunt Vrĳwilligerswerk
Brussel
Treurenberg 24, 1000 Brussel
tel. 02 218 55 16, fax 02 218 71 66
hetpunt@busmail.net
Provinciaal Steunpunt Antwerpen
Boomgaardstraat 22 bus 100, 2600 Berchem
tel. 03 240 61 65, fax 03 240 61 62
vrĳwilligerswerk@provant.be
Provinciaal Steunpunt Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
tel. 011 23 72 24, fax 011 23 82 80
vrĳwilligerswerk@limburg.be
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Vraag er naar in het provinciaal steunpunt
of in het infopunt in je gemeente.
Provinciaal Steunpunt Oost-Vlaanderen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 75 44, fax 09 267 75 99
vrĳwilliger@oost-vlaanderen.be
Provinciaal Steunpunt West-Vlaanderen
Provinciebestuur, Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
tel. 050 40 34 87, fax 050 40 31 07
vrĳwilligerswerk@west-vlaanderen.be
Provinciaal Steunpunt Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 26 73 25, fax 016 46 83 29
vrĳwilligerswerk@vl-brabant.be
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Rollenboek
getuigenissen

verzameld door de Vlaamse Ouderenraad
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Werken in het theater,
hun lust en hun leven!

Vroeger werkten ze samen in een grootwarenhuis.
Nu zijn Louise (71) en Toon ( 72) een theaterkoppel,
zowel voor als achter de schermen. Tijdens het
speelseizoen staan ze bij elke productie paraat,
zo’n drie à vier avonden in de week, tot één of
twee uur ’s nachts.
Hij maakt de decors, stelt ze op, breekt ze
af, repeteert en acteert... en is daarbij ook
verantwoordelijk voor de toneelrekwisieten.
Bovendien springt hij bij in de bar waar nodig,
brengt de lege flessen naar de glasbak en zet de
vuilnisbakken buiten.
Zij werkt in de theaterbar: pauzedranken
klaarzetten, bier tappen, de afwas, volle bakken
aansleuren uit de kelder,... Vaak is ze de jongere
medewerkers te vlug af.

Na afloop wordt alles netjes opgeruimd en
klaargemaakt voor de volgende vertoning. Vuile
handdoeken gaan mee naar huis de wasmachine
in. Het is een plezier om hen midden in de nacht,
moe maar voldaan, samen naar huis te zien gaan.
Dit koppel staat er niet alleen voor, een 70-tal
vrijwilligers (waarvan een groot aantal boven de
60) houden de boel draaiende! Zonder hen zou dit
theater zijn deuren kunnen sluiten.
Voor Louise en Toon geeft het levensvreugde en
voldoening om samen aan dit project te kunnen
meewerken!
Een collega barmedewerker
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Sara is tweeëntwintig en mijn petekind.
Doordat haar ouders in de buurt wonen, zie
ik haar regelmatig. Zo bouwde ik doorheen
de jaren een goede vertrouwensband met
haar op.
Reeds in haar kindertijd kwam ze grote en
kleine verdrietjes, geheimpjes, verliefdheden,
… vertellen. Papa en mama moesten immers
niet alles weten. Ook naarmate ze ouder
werd, bleef het contact goed, zelfs in haar
tiener- en studententijd. Ze kwam graag bij
moeke op bezoek.
Drie jaar had Sara een vriendje, wanneer ze
plots aan mijn deur stond: “Moeke… ik moet
je iets vertellen… ik ben zwanger… en sta er
alleen voor. Peter heeft een punt gezet achter
onze relatie.”
Toen ik het nieuws hoorde, had ik gemengde
gevoelens. Enerzijds was ik blij om het
nieuwe leven dat zich aankondigde, maar
anderzijds bang om haar jonge toekomst die
ineens in het gedrang kwam. Ik had ook even
tijd nodig om het nieuws te verwerken: het
eerste achterkleinkind. Wie ging voor haar
zorgen? En wat met Sara’s studies?
De weken erna werd er veel gepraat en
overlegd met zowel haar ouders als met
mij. De gesprekken verliepen niet altijd
gemakkelijk. Er werden oplossingen gezocht
en duidelijke afspraken gemaakt. Eén ding
stond vast: we zouden alles doen om Sara te
helpen. En eind goed, al goed: Inge is nu een
flink meisje van drie.
Moeke

In de jaren ‘80 –’90 werden bij ons de
eerste kleinkinderen geboren en we
wisten dat het niet bij één of twee zou
blijven. Er kwamen er acht, dus werden
er goede afspraken gemaakt met onze
vier kinderen en de schoonkinderen.
We wilden zelf ook nog wel wat. Geen
permanente opvang dus, maar wel
volgens afspraak of in geval van nood.
Dat hield onder andere in dat we dikwijls
bij zieke kleintjes mochten babysitten.
Dat vroeg veel energie en aandacht, maar
bezorgde ons ook veel mooie momenten
als ze weer beter werden.
Zo was er Tom, die als kind altijd wat meer
aandacht, verzorging en ondersteuning
nodig had. Maar Tom groeide erdoor en
werd een flinke leerling. Wij stonden af
en toe in voor de buitenschoolse opvang
en in de schoolvakanties was Tom een
vaste waarde.
Hij werd een sportieve tiener. Opa werd
de vaste chauffeur voor de verplaatsingen
naar trainingen voor de voetbal, de
tafeltennis, het paardrijden. Heel fijn voor
alle partijen zowel zijn ouders, wijzelf als
Tom. Je blijft betrokken en … je blijft bezig
en hebt de tijd niet om oud te worden.
Toen Tom het middelbaar onderwijs met
succes tot ons aller voldoening beëindigde,
ging hij verder studeren. Door het feit dat
zijn ouders ondertussen verhuisd waren
en de stad waar Tom wou studeren
toevallig korter bij de grootouders lag, is
Tom nu op kot bij … juist ja bij …
Oma en Opa

Penningmeester van een schoolbestuur
Een paar vrienden hadden mij gevraagd of ik mee wilde helpen in
het schoolbestuur, want ze zochten een penningmeester. Aangezien
ik boekhouder ben en net met pensioen vond ik het wel fijn dat ze mij
hiervoor vroegen. En zo veel en zo ingewikkeld kon dat, voor een paar
lagere schooltjes, toch niet zijn? Een penningmeester hoeft immers
enkel toezicht te houden op het financiële gebeuren op school.
Maar het bleek toch iets meer dan gewoon toezicht houden. Er moest
gebouwd worden, als gevolg van een nieuwe wetgeving moest er
op een bepaald moment met een dubbele boekhouding gewerkt
worden. Bovendien moest de boekhouding op de computer gezet
worden en daarenboven werd de school geconfronteerd met een
aantal directiewissels. Het werd een drukke bezigheid.
Voor de bouwwerken werd een balans opgemaakt en er werden
financieringsplannen opgesteld voor de bouw- en restauratiewerken.
Ook moest er geld gezocht worden, subsidiedossiers werden
samengesteld, en er werd onderhandeld over leningen met banken.
Bij de uitvoering van dit alles was het nodig de uitgaven nauwkeurig
op de voet te volgen.
Het opstarten van een dubbele boekhouding en de computerisering
ervan kostte ons nog meer moeite. De directies stelden zonder meer
dat zij wel in staat waren om de rekeningen te beheren, maar niet
om een boekhouding te voeren en dat ze daar ook geen tijd voor
hadden. Ze wensten ondersteuning van een deskundige boekhouder.
Maar hiervoor heeft een kleine lagere school eigenlijk geen middelen.
Uiteindelijk lukte het om iemand te vinden, maar hiermee was het
probleem nog niet van de baan. Uren heeft het gekost en dat gedurende
een paar jaar om alles naar behoren ingeboekt te krijgen, zodat er een
behoorlijke balans en een begroting kon worden opgemaakt. Er werd
een financieel verslag opgesteld dat met de ouders, het personeel
en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap kon worden
besproken (zoals door het participatiedecreet opgelegd) en zodat alle
vereisten bescheiden bij de griffie van de rechtbank van koophandel
konden worden neergelegd.
Daarbij kwam dat door omstandigheden bij het wisselen van de
directies een aantal zaken in het honderd waren gelopen en bijzonder
moeilijk konden worden bijgesteld, wat met beschaamde kaken aan
de verificateur moest worden medegedeeld.
Kortom, ik had me de taak van penningmeester wel enigszins anders
voorgesteld. Het blijft een zware opdracht met wel eens slapeloze
nachten. Maar als je dan ziet dat ondanks al deze moeilijkheden onze
scholen floreren en de kinderen gelukkig zijn, dat maakt veel goed.
Al maak ik me wel eens de bedenking dat een mens compleet gek
moet zijn om als vrijwilliger een dergelijke functie op te nemen in een
schoolbestuur.

Ouderen in
schoolbesturen
Heel wat van de vrijwilligers
in
schoolbesturen
zijn
ouderen. Zij komen uit
heel diverse milieus en
brengen allerlei ervaring en
deskundigheid in. Recente
cijfers over hun aantal zijn er
niet. In april 2002 verscheen
in het tijdschrift ‘Forum’,
het contactblad van het
Vlaams Secretariaat van
het Katholiek Onderwijs,
het artikel ‘Schoolbesturen
en inrichtende machten:
allesbehalve obscure vzw’s’,
met een statistische doorlichting van de schoolbesturen.
Dit artikel toont aan dat in
1997-‘98 (laatste gegevens)
44% van de leden van de
schoolbesturen
personen
waren van 60 jaar of ouder.
Wie dit milieu een beetje
kent zal bevestigen dat dit
percentage de jongste jaren
eerder is aangegroeid dan
gedaald en dat ouderen
(ondermeer
omdat
ze
overdag beschikbaar zijn)
steeds belangrijkere taken
opnemen in het schoolbestuur en hun verantwoordelijkheid er niet kleiner op
wordt.
Zonder te overdrijven mag
men stellen: neem deze
geëngageerde ouderen weg
en Vlaanderen verliest
een groot deel van de
bestuurskracht van zijn
scholen.

Eén uit de duizend

Arnold werd geboren in 1932 in West-Vlaanderen.
Na studies voor onderwijzer in Torhout en voor
regent wetenschappelijke vakken in St. Thomas in
Brussel, belandde hij in 1953 in Leuven. Hij werd
er leraar wiskunde en later onderdirecteur aan de
Vrije Technische School.
In 1993 stopte hij met ‘werken’. Althans, met
‘betaald’ werken. Nog datzelfde jaar richtte hij het
OKRA-trefpunt Sint-Franciscus te Heverlee mee
op. Vandaag is hij voorzitter van deze afdeling. Wie
wel eens voorzitter is geweest van een vereniging
weet wat dit inhoudt. Naast het voorbereiden van
vergaderingen samen met het bestuur, dienen
deze ook bijgewoond en opgevolgd te worden.
Daarnaast moet je nog de tijd vinden om het
ledenblad rond te brengen en als voorzitter moet
je bovendien de vereniging vertegenwoordigen
op talrijke evenementen, contacten leggen en
onderhouden. Het is een goedgevulde agenda.
Voor Arnold wordt die agenda ook nog door
andere engagementen gevuld. Hoe gaat dit
immers met een actief bestuurslid in een afdeling
van een (gepensioneerden)vereniging? Zijn
menselijke en organisatorische talenten blijven
niet onopgemerkt. Arnold wordt al vrij snel lid van
het regionaal bestuur en vertegenwoordiger van
zijn regio in het algemeen bestuur en algemeen
dagelijks bestuur van OKRA, trefpunt 55+.
Dit alles neemt niet weg dat Arnold
daarnaast zijn levenslange interesse blijft
behouden voor het begeleiden van reizen
en vakanties. Van jongs af aan was hij actief
in de jongerenwerking van de Christelijke
Mutualiteit en later ook vele jaren directeur, tijdens
de vakantiemaanden, van CM-vakantiecentra in
Zwitserland. Logisch dus dat hij zijn expertise op
dit gebied ten dienste stelt van de vakantiewerking
van OKRA. Ook in Leuven begeleidt hij vele
wandelingen, reizen en vakanties van deze
vereniging.

En dan denk je dat het lijstje van ‘werkzaamheden’
wel af zal zijn. Maar nee. Arnold raakt geboeid
en gebeten door de computer. Hij kent er echter
niets van en volgt dus een opleiding bij Seniornet
Vlaanderen. Gevolg: hij is sinds 2001 actief als
seniornetanimator en geeft computerlessen aan
leeftijdsgenoten die mee willen zijn met de nieuwe
media-tijd en aan gedetineerden. Als oud-leraar
voelt hij zich hierbij als een vis in het water.
Waarom Arnold dit allemaal doet? In zijn eigen
woorden:

“

Ik k an niet stil zitten, ik heb no o d aan
co ntact m et and eren, ik bleef d e go esting
hebben o m elk e d ag naar het werk te gaan en
- last but no t least - so ciaal engagem ent is er bij
m ij m et d e p ap lep el ingego ten. Mijn vad er was
o nd erw ijzer en gaf in zijn vrije tijd vo o rd rachten
vo o r land - en tuinbo uwers. Oo k ik w il m ijn
k ennis en ervaring aan and eren d o o rgeven.
Bo vend ien k rijg je er veel vo o r terug: d e
ap p reciatie en d ank baarheid van velen.
Niet in het m inst van m ijn k leinzo o n d ie vo l
bewo nd ering naar zijn o p a o p k ijk t, d ie zelfs na
een ernstige ziek te, to ch terug m et een gro ep
vak antiegangers o p reis naar Zw itserland
vertrek t. Een k leinzo o n d ie m ij tro uwens terug
gaat leren fietsen.

”

Muziek
de taal van het hart laten weerklinken!
Ella was tijdens haar actieve loopbaan leerkracht
lager onderwijs in een school waar het
muziekonderricht een bijzondere plaats had in het
leerproces. Ze was een juf om nooit te vergeten en
verstond de kunst, de kinderen al zingend te laten
leren en communiceren.
Vandaag 72, is Ella nog steeds actief bezig als
vrijwilliger met haar grootste passie, de muziek
doorgeven in al zijn facetten, vooral aan allochtone
kinderen, die zowel de taal als de cultuur van ons
land willen leren kennen.
In de Zomerschool, waar Ella gedurende zeven
weken de muziekles geeft, gaat het er altijd vrolijk
aan toe. Door te zingen en te musiceren wordt de
taal gemakkelijk gememoriseerd.

Het is een plezier om de glunderende gezichten te
zien, wanneer ze het klokkenspel, de cimbalen of
de grote trom mogen bespelen en daarbij zingen
met begeleiding van de gitaar.
Hoe ze het voor mekaar krijgt om zo’n zestig
kinderen tussen zes en twaalf jaar in harmonie,
met respect en een zekere discipline te laten
musiceren, is een volkomen raadsel.
Een enthousiaste mama van toen,
jaren ‘80 en van nu als vrijwilliger!

Het leven boven de ziekte uittillen
Willy (69) en Mieke (70) zijn mijn vakantieburen.
Vroeger was hij stationchef bij de autocontrole. Zijn echtgenote zit reeds jaren in een rolstoel en
Willy is voor haar de belangrijkste mantelzorger. Met de thuiszorgequipe organiseerde hij samen
met Mieke het huishouden, zodat ze alles wat ze zelf kan doen, ook effectief kan realiseren. Dit geeft
haar veel voldoening en Willy wordt hierdoor ontlast van een aantal taken. De woning is aangepast
met een trap- en badlift en is voorzien van talrijke praktische hulpmiddelen.
Zijn grote passie is oldtimers samenstellen. Hij neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten en rally’s.
Daarom heeft hij zijn oldtimer voorzien van een speciale ruimte waarin de rolstoel past. Zo gaan ze
elke week samen naar de schilderskring. Zij heeft het gevoel erbij te horen, hij heeft een oplossing
gevonden om zijn geliefkoosde hobby verder te zetten. Hieruit put hij kracht om zijn belangrijke
taak als mantelzorger te kunnen blijven volhouden.
Een buurvrouw

Gidsen in Gent en het Meetjesland

Liesbeth (65) had van jongs af aan al een grote belangstelling voor de dingen van vroeger. Zo vertelt
ze: “Na jarenlang voorzitterschap van de KVLV van Zomergem, ben ik op mijn 55ste bij Toerisme OostVlaanderen de cursus toeristische gids gaan volgen. Ik werd na mijn opleiding lid van de gidsenbond
Oost-Vlaanderen. Nu word ik vrij veel gevraagd als gids. Dat is geen echt gratis vrijwilligerswerk,
want je krijgt er een vergoeding voor.
Op die manier kan ik me op vele terreinen inzetten voor erfgoed, cultuur en toerisme. Niet alleen
gids ik in het Museum voor industriële archeologie te Gent (MIAT), maar ook in het Meetjesland. In
het Meetjesland heb ik onder meer meegewerkt rond ‘boomgaarden’ en over ‘het bewaren van fruit
vroeger en nu’: wandelen in zeldzame hoogstamboomgaarden, op pittige wijnheuvels, in openlucht
groentevelden. Als ik de mensen met volle teugen zie genieten, doet me dat veel plezier.

Ouderen en de zorg voor het erfgoed
Heel wat ouderen zijn actief op het terrein van de zorg voor het
erfgoed. In 2002 voerde het Vlaams Centrum voor Volkscultuur
een onderzoek uit bij de besturen van 700 lokale historische en
volksculturele verenigingen met samen zowat 200 000 leden en
20 000 bestuursleden.
Het gaat hierbij om organisaties voor heem-, familie- en volkskunde;
voor lokale geschiedenis; taal- en dialectkunde; oude ambachten;
verzamelaars van oude voorwerpen; gidsenkringen, vrienden
van musea, opera, archief en bibliotheken en organisaties voor
erfgoedzorg zoals voor molens, oude fabrieken, monumenten.
De enquête leverde opmerkelijke cijfers op. In 43% van de
verenigingen vormen 60-plussers de helft van de leden en in 24%
van de gevallen zelfs meer dan 75% van de leden. In de Raden van
Bestuur is 32% ouder dan zestig. In de leeftijdsfase na 55 wordt bij
velen de belangstelling gewekt, hebben ze meer tijd en stappen in
de werking.

Bovendien ben ik ook lid van een vertelgenootschap. Dat
organiseert vertelavonden en vertelmiddagen, bijvoorbeeld
over de geschiedenis van de polders of over het graven
van het kanaal van Schipdonk. Het is een unieke ervaring
als het publiek stil zit te luisteren, vaak met blikken van
herkenning.
Ik ben trouwens ook actief bezig in mijn eigen gemeente
Zomergem. Zo help ik mee aan de organisatie van de
Open Monumentendag alsook met de Martinusgilde aan
de voorbereiding van het Festival van Vlaanderen. Via
wandelingen en rondritten ‘Ken uw dorp’ probeer ik mensen
te enthousiasmeren voor de prachtige cultuur die zo kortbij
bij hen aanwezig is. Tijdens een reünie van de 70-plussers
van Zomergem heb ik bijvoorbeeld een tocht gemaakt door
de gemeente en in het kader van Ziekenzorg ben ik een paar keer gaan wandelen met ouderen uit het
rusthuis. Voor velen een ontdekking en een verrijking van hun kennis.
Ik voel mij echt gelukkig als ik deze zaken aan de mensen kan laten zien en ze ervan kan overtuigen
dat het bewaren van deze ‘getuigen uit het verleden’ de moeite waard is. Eigenlijk zou ik nog zoveel
meer willen doen – een wandeling opzetten over straatnamen bijvoorbeeld. Maar de tijd ontbreekt.
Overigens wordt nog veel te weinig gedaan om het verleden levend te houden en door te geven aan
de komende generaties als een te koesteren kleinood. Jammer dat er hieraan in het onderwijs nog zo
weinig aandacht wordt gegeven en dat gemeentebesturen niet altijd de nodige zorg besteden aan hun
erfgoed. Gelukkig dat er zoveel oudere vrijwilligers zich hiervoor inzetten.”

Thuis bij Martha
Als ongehuwde dochter is Martha in het ouderlijk huis blijven wonen, een groot huis waar elf
kinderen zijn opgegroeid. Thuis blijven inwonen, impliceerde hoe langer hoe meer dat Martha de
zorg en het onderhoud van het huis voor haar rekening nam. Toen moeder en vader hulp en zorg
nodig hadden, nam Martha de volle verantwoordelijkheid om deels zelf, deels met de inschakeling
van professionelen en de meid Marie, een leven vol kwaliteit te garanderen.
De lijn door al die jaren is het ouderlijk huis, een groot huis met een grote tuin, dat bleef openstaan
voor de broers en zussen met hun kinderen. Ook na het overlijden van ‘ons ma’ en ‘onze pa’ bleef
Martha ‘open deur’ houden. Drie gezinnen van de familie wonen en werken in het buitenland.
Vakantie in het thuisland is logeren, of is het thuis komen, op de oude vertrouwde stek.
En terugkomen in het ouderlijk huis roept herinneringen op. Zussen en broers vertellen over de
familiegebeurtenissen, over de geboorte van de zoveelste spruit, over de meid die ook een beetje
over hen moederde enz. Een inwonende meid kennen de kleinkinderen niet meer. Wie was dat? Wat
deed ze? En vooral… waarom?
Ook de geschiedenis van de familie wordt telkens een stukje opgefrist.
Nieuwjaarsfeesten bestaan jaarlijks in het meervoud voor Martha. Er is een dag voor de broers
en zussen met hun kroost. Maar ook nichten en neven worden elk jaar op een zondag in januari
verenigd ten huize van Martha. Ze zijn uitgezwermd in België, maar de traditie die Martha in ere
houdt, brengt hen elk jaar samen in hun geboortestreek.
Martha slaagt er wonderwel in om de familiebanden altijd opnieuw aan te halen en om de
familiegeschiedenis over te dragen naar de kinderen en kleinkinderen. De familie vroeg haar nu
ook om de stamboom, die ze ten tijde van haar studies was begonnen, bij te werken.

Een rusthuisbewoner in zijn sas
Miel woont reeds enkele jaren in een rusthuis. Hij is pas 71, maar omwille van zijn handicap heeft
hij enige hulp nodig. Dit neemt niet weg dat Miel een aantal taken opneemt; wat als een spontaan
proces op gang is gekomen.
Bij zowat alle maaltijden speelt Miel zijn rol: hij dekt de tafel, helpt andere bewoners de afstand naar
het restaurant te overbruggen en zorgt grotendeels voor de bediening van zijn tafelgenoten.
Met zijn ervaring als resident, zijn kennis van en aandacht voor de andere bewoners stuurt hij het
leven in het rusthuis mee zodat iedereen het meer naar zijn zin heeft. Dit beperkt zich niet tot de
bewonersraad; Miel houdt de gang van zaken in het oog, of als hij een idee heeft, wil hij het spoedig
laten horen.
Omdat Miel zelf goed ingeburgerd is en het rusthuisleven door en door kent, is hij de ideale man om
nieuwe bewoners te ontvangen. Hij zorgt voor de rondleiding, vertelt over het leven in het rusthuis,
… hij draagt echt zijn steentje bij voor de inburgering van de nieuwkomers.

Een kijkje ‘achter de schermen’ van de
wereldwinkel
Toen Elza op haar 56ste haar beroepsloopbaan stopzette, gaf ze zich dadelijk op om de wereldwinkel
mee te runnen. Zij voelde zich goed in vorm en wou daarmee iets doen. Eerlijke producten aan
de man brengen om steun te geven aan allerlei kleine bedrijfjes zodat deze met hun familie
betere overlevings- en ontwikkelingskansen krijgen, was al iets wat haar langer bezig hield.
Ze zet ons luxueuze, comfortabele leven af tegenover de armoede en de ‘struggle for life’ in de
ontwikkelingslanden. Deze hardwerkende mensen verdienen onze hulp om op hun manier, met
hun mogelijkheden, in hun cultuur inkomsten te genereren.
Algauw werd Elza geïntegreerd in de wereldwinkel. Nu, zes jaar later, houdt Elza twee dagen per
week de wereldwinkel open. Klanten bedienen, informeren, bestellingen doen, stock opnemen,
leveringen in de rekken plaatsen, … het hoort er allemaal bij. En dan zijn er nog de piekmomenten:
een stand op een wereldmarkt tweemaal per jaar, het grote wereldwinkelweekend voor de
eindejaarsfeesten, …
Elza is er vol van. Overtuigd als ze is, probeert ze de mensen in haar familie- en kennissenkring te
overtuigen wereldwinkelbananen, -koffie of -wijn te kopen. Ze prijst de geschenkartikelen en de
agenda’s aan. Op vakantie gaan e.d. moet goed geregeld worden. De wereldwinkel blijft open; er
wordt dus voor vervangers gezorgd.
Eén van de toppers in de wereldwinkelcarrière van Elza kwam na de pensionering van haar partner.
Hij werd geëngageerd, gratis uiteraard, om een paar herstellingetjes aan de winkelrekken te doen.
Cyriel heeft in enkele maanden tijd heel de winkel vernieuwd: nieuwe rekken gemaakt, de opstelling
herzien – hij heeft ruimte en overzicht gecreëerd. Er konden opnieuw meer producten aangeboden
worden. Cyriel is ondertussen de vaste klusjesman die ook volop van de partij is op beurzen en
geschenkenweekends.
Het engagement van Elza en Cyriel heeft de wereldwinkel in hun gemeente een nieuw elan gegeven
en meer kracht om de niet-geïndustrialiseerde, kleinschalige en eerlijke producten beter te verkopen.
De inzet van Elza en Cyriel heeft zowel in ons land als in de ontwikkelingslanden betekenis.

Maar ook als er nieuw personeel aan het werk gaat, zorgt hij al spoedig voor een babbel. De nieuwe
medewerkers leren van hem de ‘gewoonten van het huis’. En als het nieuwe personeel andere
gewoonten heeft, die niet zozeer passen in de werking van hun nieuwe omgeving, lost Miel dit als
een soort ‘vakbondsman’ op met de betrokkene.
Miel speelt zijn rol in duizend kleine dingen in het rusthuis met als doel alle rusthuisbewoners
kwaliteitszorg en kwaliteit van leven te geven. Hij geeft als bewoner een meerwaarde in het rusthuis.
Met zijn mogelijkheden en engagement ontlast hij het personeel, zodat andere taken een betere
aandacht krijgen. Maar de waarde zit hem nog het meest in het feit dat hij medebewoner is, één
van hen, en vanuit dat gevoel en inzicht neemt hij het op voor het leven van de bewoners in het
rusthuis.

Rollenboek

Ga zelf aan d e slag...

DOEL
Mensen staan er vaak niet bij stil, maar gedurende hun leven nemen ze verschillende rollen op. In onze
voortschrijdende vergrijzende maatschappij is het een nieuw gegeven dat zoveel mensen een hoge
leeftijd bereiken. Vanuit het oude en negatieve beeld over ouder worden, wordt de rol die ouderen in
de maatschappij opnemen vaak niet gezien. De kans dat ouderen voor hun inzet in verschillende rollen
gewaardeerd worden, is dan ook beperkt.
Om de diverse rollen die ouderen opnemen zichtbaar te maken voor de bevolking, de media en het
beleid, stellen we voor deze te inventariseren en concreet te maken door middel van levensechte
verhalen, verhalen uit het NU, verhalen die de activiteit en de maatschappelijke waarde die de
ouderen via hun verscheidenheid aan rollen vervullen, duidelijk aantonen. Er zijn duizenden en
duizenden interessante verhalen... Vijftigers, zestigers, zeventigers, tachtigers en negentigers nemen
zeer verschillende rollen op.
We willen met een rits rollenboeken en de voorstelling ervan aan een breed publiek de rollen van
de ouderen en de maatschappelijke betekenis in de verf zetten. Zowel kleine als grote rollen, zowel
doodgewone als meer uitzonderlijke rollen, maar het moet gaan over de rollen die ouderen waar
maken en welke een maatschappelijke meerwaarde leveren. Deze rollen leveren het ultieme bewijs dat
het de moeite loont om ouder te worden, om gepensioneerd te zijn, om eigen keuzes te kunnen maken.
Ze geven een tegengewicht tegen het refrein van het probleem en de kost van de vergrijzing.

DENKTIJD: HOE GA JE TE WERK?
1.

Wie organiseert?

Het rollenboek is een groepsactiviteit.
Als ouderenvereniging, rusthuis, lokaal dienstencentrum of
ouderenorganisatie kan starten met het opstellen van een rollenboek.

seniorenraad,

kortom

elke

Je kan ook kiezen om samen te werken met andere ouderenorganisaties uit je gemeente, bijvoorbeeld
onder coördinatie van de lokale ouderenadviesraad. Er kunnen verschillende rollenboeken per
gemeente gemaakt worden, maar er kan ook samen gewerkt worden aan één groot boek.
Na de beslissing om al of niet samen te werken met een andere ouderenorganisatie wordt een stuurgroep
samengesteld.
Bepaal binnen de groep of je kiest voor anonimiteit of verhalen op naam.
In het eerste geval wordt een andere passende naam gekozen en worden een aantal details gewijzigd.
Het eigenlijke verhaal, nl. de maatschappelijke rol die een oudere persoon vervult, blijft behouden.
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2.

Budget

Een boek samenstellen, zeker als er voor een mooi geïllustreerd boek wordt gekozen, kost geld.
Hoeveel je hieraan wil spenderen, bepaal je volledig zelf. Maak een begroting op over wat je kan en
wil bekostigen.
Misschien kan je mits sponsoring een chiquere productie maken.
Of je kiest voor een low-budget-uitgave; wat vast ook een knappe presentatie kan worden.
Indien je denkt aan het vermenigvuldigen van het boek, dien je goed te overwegen aan wie je de
boeken wil bezorgen en tegen welke kostprijs dat kan.

3.

Wie doet wat?
Wie worden de auteurs, de scenaristen, de illustratoren, …?

Taken van de stuurgroep:
-

Hoe zal je de verhalen verzamelen?

-

Wie zijn de senioren in jouw gemeente die zich inzetten voor maatschappelijke projecten,
voor de buurt, in het vrijwilligerswerk, enz.?

-

Welke rolverhalen kies je uit? Wie zijn de vertellers?

-

Wie zijn de verhalenverzamelaars/interviewers?

-

Wanneer worden de verhalen verzameld? Leg een einddatum vast.

-

Verhalen samenbrengen en toetsen op de bruikbaarheid.

-

Wie zal het boek uitwerken:

-

●

verhalen uitschrijven

●

illustraties maken / bezorgen

●

presentatie – lay-out

Hoe/aan wie/waar (plaats reserveren) zal het verhalenboek worden voorgesteld?

Tip:

Kies de verhalen zorgvuldig uit en zorg dat verschillende rollen belicht worden. Het is beter
minder verhalen te hebben, maar goede ..…………Less is more!

4.

Hoe willen we het rollenboek uitwerken?
De vormgeving

De bundeling van de verhalen kan verschillende vormen hebben. Aan de groep om een keuze te maken
voor verwezenlijking van de meest sprekende en haalbare presentatie.
Er kan geopteerd worden voor:
-

Een verhalenboek

-

Een fotoboek

-

Een videofilm

-

Een geïllustreerd verhalenboek (tekeningen – schilderijen - cartoons)
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-

Een collage

-

Een gedichtenbundel

-

Een stripverhalenbundel

-

Een levensgroot boek

-

Een levend boek - toneel

-

…

En er kan ook aan een digitale versie worden gedacht, geïllustreerd of niet, op een schĳ�e of via het
web te lezen ... of een levensechte versie op www.youtube.com!
Om bij het proces andere generaties te betrekken, kan je eerst de verhalen verzamelen en daarna
een andere leeftijdsgroep betrekken voor de uitwerking; vb.: schoolkinderen of een jeugdgroep de
illustraties laten tekenen, een fotograaf aanspreken, een journalist vragen de teksten na te lezen of om
te zetten in meer beklijvende taal, de cursisten photoshop laten lay-outen, enz. enz.
Aandacht: Het boek maakt de activiteit van gepensioneerden duidelijk.

5.

Vermenigvuldiging en verspreiding van het boek

Maak een goede afweging of je het boek eventueel wil verspreiden, hoe je dit zal doen en aan wie.
Verlies het doel niet uit het oog namelijk dat we met het rollenboek de maatschappij bewuster willen
maken van de prestaties van de ouderen. Overweeg bij wie of welke organisatie je daarvoor moet zijn:
scholen, pers, verenigingen, beleidsverantwoordelijken, cultureel centrum, …???

DOETIJD
1.

Startfase

Om een idee te krijgen welke rollen ouderen allemaal opnemen, organiseer je een bijeenkomst in jouw
organisatie. Vraag iedere deelnemer om voor zichzelf te noteren wat hij of zij in een week allemaal doet
voor zichzelf en voor een ander.
Dan kan je een indeling maken:
Eigen activiteit
zelfzorg
ontspanning
onderhoud

Inzet voor een andere, voor meerdere anderen, voor de samenleving
voor een gezinslid, ...
engagement in de buurt
in een organisatie in het dorp
voor een bepaald probleem
...

Voornamelijk de activiteiten voor één of meerdere anderen maken de meerwaarde voor de samenleving
uit, schetsen de betekenis van de ouderen.
Hieruit blijkt dat iedere deelnemer zijn of haar specifieke rol heeft in de maatschappij.
Het is nu aan de stuurgroep om hieruit een aantal opmerkelijke verhalen te selecteren. Let hierbij op
dat je een diversiteit van rollen uitkiest.

28

Dan is het moment daar om de desbetreffende personen te contacteren en te vragen of ze willen
meehelpen aan het rollenboek door hun rol uitgebreid toe te lichten. Stel een groepje samen die deze
mensen wil interviewen.

2.

Reporters op pad…

Maak goede afspraken met de interviewers.
Hieronder zijn een aantal vragen te vinden die kunnen helpen bij het afnemen van het interview:
•

Wat doe je allemaal? Wat zijn jouw activiteiten die je doet voor anderen, voor een organisatie,
voor de samenleving?

•

Waarom doe je dat? (navraag doen naar de specifieke activiteit die maatschappelijke waarde
heeft)

•

Wat betekent dat voor jou?

•

Waarom blijf je dat doen?

•

Waar blijf je je kracht halen?

•

Wat is jouw inspiratiebron?

•

Welke belemmeringen ondervind je bij deze inzet? En wat geeft je de moed om door te gaan?

•

Wat deed je vroeger?

•

Hoe zie je de toekomst?

Tip:

Indien jouw organisatie met het rollenboek deelneemt aan de wedstrijd van de Vlaamse
Ouderenraad (zie verder), vermeldt dit in het interview.

3.

Verwerking

-

Controle, terugkoppeling van de verhalen in de stuurgroep. Hier gebeurt de definitieve keuze
van de verhalen/getuigenissen.
Denk aan variatie!

-

De teksten worden definitief uitgeschreven.

-

Illustraties maken en afwerken.

Aandacht:
-

Indien de groep gekozen heeft om externen te betrekken bij dit proces, is het nu het moment
om deze te contacteren.

-

Deze mensen dienen goed voorgelicht te worden, zodat het verhaal en het hele boek een
rollenboek van de ouderen blijft!
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4.

Met de ROLLEN naar buiten!

Het boek is af. En nu? Zit jullie taak erop? Natuurlijk niet. Om de bewustwording te verkrijgen, moet
je met de verhalen uitpakken… dus:
PRESENTATIE VAN HET BOEK
-

In uw organisatie
Organiseer een namiddag waarop het boek wordt voorgesteld – een première. Het is immers
de bedoeling om de bijdrage van de ouderen in jouw gemeente in kaart te brengen.

Tip:
-

●

Vraag iemand om een getuigenis uit het boek naar voor te brengen (vertellen,
uitbeelden, rollenspel, …)

●

Koppel een tentoonstelling aan het verhalenboek

●

Werk samen met een school en maak een toneelstuk

Vraag dat alle ouderen een persoon meebrengen van jonger dan 60.

Voor een ruimer publiek
●

Nodig de lokale pers uit! Contacteer een journalist om het doel van jouw verhalenboek
toe te lichten.

●

Doe mee aan de wedstrijd van de Vlaamse Ouderenraad

●

Geef een voorstelling voor de gemeente- en de OCMW-raad

●

Organiseer een verrassingsact voor de Jeugdraad in jouw gemeente

●

Breng het verhaal bij Jong-KAV

●

Plan een gesprek rondom het rollenboek met de studenten van de hogeschool in de buurt

●

Licht de getuigenissen toe voor de welzijnsraad

●

Lanceer met de ouderenorganisaties per gewest, regio of provincie een rollendag

●

…

Besluit met een groot debat over de activiteit van de ouderen – de rollen in de vergrijzing.
Probleemstelling: Wat als jij met je rol voor kortere, langere tijd of definitief wegvalt? Maak er
bijvoorbeeld een toneel van.
Valkuilen – trap er niet in!!!
-

Een verhaal voor het rollenboek is geen levensverhaal. We doelen op een kortverhaal in het
NU, een kort verhaal over wat iemand doet dat zijn belang heeft voor de maatschappij.

Tip:
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Denk aan het duidelijk overbrengen van de rollen. Laat de kortverhalen door buitenstaanders
nalezen. Stel hen de vraag welke rol in het verhaal zit. Welke maatschappelijke waarde ze erin
zien.
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WEDSTRIJD VAN DE VLAAMSE OUDERENRAAD:

UITGEBOLD? INGEROLD!
De Vlaamse Ouderenraad schrijft een wedstrijd uit voor het beste ROLLENBOEK.
Het voornaamste daarbij is dat het gaat over inhoud, over de boodschap, de variatie en het unieke van de
weergegeven rollen. Ook de presentatie van die rollen heeft zijn belang.
Het is de bedoeling om aan de hand van vele verhalen de diverse rollen van ouderen in beeld te brengen.
De Vlaamse Ouderenraad engageert zich om de maatschappij te informeren zodat de andere generaties en
het beleid zich beter bewust worden van de activiteit van de ouderen, van het belang dat men op oudere
leeftijd heeft door de rollen die worden opgenomen.

DOE mee!
Deelnemen aan deze wedstrijd is eenvoudig. Schrijf je organisatie alvast in door onderstaand invulformulier
voor 30 november 2008 op te sturen naar info@vlaamse-ouderenraad.be of per post naar Vlaamse
Ouderenraad, Koloniënstraat 18-24 bus 7, 1000 Brussel.
Een verhalenboek schrijf je niet in een-twee-drie. Het vergt een goede voorbereiding. Om voldoende tijd te
geven, loopt de voorbereidingstijd en de uitwerking tot 30 juni 2009. Dat is dan wel de laatste dag om het
rollenboek in te dienen op het secretariaat van de Vlaamse Ouderenraad.
De laureaten worden uitgenodigd in de Ouderenweek van 2009. Wat de prijzenpot inhoudt, is nog een
geheim, maar we willen er iets groots van maken – zeker met de winnaars willen we uitpakken om de
rollen van ouderen voor te stellen.
Schrijf je nu in voor de wedstrijd!

Inschrijvingsformulier
O R G A N I S AT I E … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
C O N TA C T P E R S O O N … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
ADRES…………………………………………………………………………………………
GEMEENTE………………………………………………………………………………………….
E-MAIL……………………………………………………………………………………….
TELEFOONNUMMER………………………………………………………………………………..
Deelnem ingsvo o rwaard en
1.
2.
3.
4.

Je k an enk el aan d e wed strijd d eelnem en als je het inschrijvingsfo rm ulier ingevuld aan het secretariaat
van d e Vlaam se Oud erenraad hebt bezo rgd vo o r 30 no vem ber 2008. Er k an o o k via website o f e-m ail
ingeschreven wo rd en.
Bewaar een k o p ie van het ro llenbo ek want het ingezo nd en exem p laar wo rd t niet teruggezo nd en.
De d eelnem end e o rganisaties m o eten d e zek erheid hebben d at alle verhalen en illustratiem ateriaal
m o gen gebruik t wo rd en d o o r d e Vlaam se Oud erenraad .
De sluitingsd atum vo o r inzend ingen is 30 juni 2009.

Er wordt een bevestiging gestuurd zodra het inschrijvingsformulier is aangekomen.
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BRENG ZELF HET DEBAT AAN HET ROLLEN

A
C
T

Rollen groeien mee met de jaren

I
V

In deze sessie wordt nagedacht over de taken die iemand in zijn levensloop opneemt en hoe deze
doorheen de jaren veranderen. Het kan een boeiende uitwisseling zijn en zelfs nieuwe activiteiten op
de sporen zetten.
Ik was

ik ben nu

Ik deed

ik doe nu

I
T
E
I
T

Voorbeeld:

E

Ik was een chirojongen.

N

Ik werd chiroleider.
Op het werk organiseerde ik het personeelsfeest samen met een paar collega’s.
Sinds mijn pensionering leid ik de hobbyclub houtsnijden.

Ik werkte als opvoedster met kinderen.
Zelf heb ik geen kinderen, maar de buurkinderen konden bij mij terecht voor een
steuntje links en rechts toen ze aan de hogeschool waren.
Ik ben nu leesoma in de lagere school.
Ik droom ervan om adoptie-oma te worden.

Net afgestudeerd als boekhouder, kon ik aan de slag bij een bloeiende
onderneming.
Als teamleider konden mijn collega’s altijd tips komen vragen. Problemen
oplossen was mijn ‘dada’.
Wegens hervormingen werd ik op mijn 54ste met pensioen gestuurd.
Als vrijwilliger ben ik nu aan de slag om jonge ondernemingen met mijn kennis
bij te staan.

Ik ging in mijn kinderjaren altijd mee met mijn vader affiches plakken voor de
verkiezingen.
Toen ik 16 jaar was, besloot ik me kandidaat te stellen voor de Vlaamse Jeugdraad
en ik werd verkozen.
Als schepen voor Ouderenbeleid heb ik samen met de lokale ouderenadviesraad
een ouderenbeleidsplan opgesteld. Nu ik 61 ben geworden, heb ik meer feeling
met die leefwereld.
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Rol er eens stevig in met een stellingendebat
Dit wordt maar boeiend als het debat georganiseerd wordt met andere leeftijdsgroepen. Wat denkt de
jeugd over de ouderenrol? Hebben jongeren, middengeneratie en ouderen dezelfde opvattingen over
bepaalde stellingen? Waarin verschillen ze? Wie is voor, wie is tegen?
Zoek het samen uit aan de hand van volgende stellingen.

T
E
I

“Een dag treinstaking weegt zwaarder door dan als alle ouderen
een dag staken in hun rol van kinderopvanger, mantelzorger of
vrijwilliger.”

T
E

“80-plussers zijn van onschatbare waarde voor de maatschappij.”

N

“Met haar verschillende rollen heeft elke leeftijdscategorie
evenveel maatschappelijke waarde.”

“Als oudere werknemers de jongere werknemers coachen, komt dat
zowel de maatschappij, het bedrijf als de werknemers ten goede.”

“60 jaar is de ideale leeftijd om met pensioen te gaan. Lekker genieten,
niets moet-alles mag, ik kies zelf hoe ik mijn tijd wil invullen. Wie
wil zich nu ergens voor lange tijd vrijwillig engageren?”

“Politieke partijen hebben gelijk dat ze jonge mensen vooraan op
de kieslijst plaatsen. Zij zorgen tenminste voor vernieuwing. De rol
van ouderen op het politieke toneel is uitgespeeld.”

“De passieve rol van ouderen heeft plaatsgemaakt voor een actieve
rol. In de toekomst zal deze rol nog evolueren. Nieuwe rollen liggen
klaar om te grijpen.“
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Rollen uitrollen

C

Met andere leeftijdsgroepen nadenken over de rollen die ieder op zich neemt.
Doel: De maatschappelijke inzet van de verschillende leeftijdsgroepen vaststellen.

T
I
V

Nodig een jongerengroep uit en/of een groep uit de beroepsbevolking. Wie kan je hiervoor vragen?
Bijvoorbeeld de leiding van een jeugdbeweging, de jeugdraad, jong-KAV, studenten van een hogeschool,
de welzijnsraad, het Davidsfonds, het oudercomité van een lagere school, …
Vertrekpunt: per leeftijdscategorie oplijsten welke activiteiten iedere deelnemer de dag voordien deed,
voor zichzelf, voor anderen.
De activiteiten, die gedaan worden voor anderen, worden genoteerd per leeftijdsgroep op flappen.

- kamp voorbereiden

Beroepsbevolking

- ledenblad vereniging
rondbrengen

- trainer zijn bij de
miniemen

- petanquetornooi
organiseren met jeugd

- jeugdkoor dirigeren

- koken voor moeder

- vrijwilliger zijn
bij het Rode Kruis

- bloemen buurman
water geven

- zorgen voor
kleinkinderen

- tekeningen ontwerpen
voor het rollenboek van
een ouderenvereniging

- kostuums maken voor
het schooltoneel

- vrijwilliger zijn bij
palliatieve zorg

- oma helpen
met boodschappen

E
I
T
E

Gepensioneerden

- computerproblemen van
schoonouders oplossen

- helpen aan
vuilnisopruimactie

T

N

Bijvoorbeeld:

Jeugd

I

Rol de tongen los over:
-

De veelheid en de diversiteit van de activiteit van elke leeftijd.

-

Verrast over een activiteit? Van welke leeftijdsgroep? Waarom ben je verrast?
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Werken vroeger, nu en in de toekomst
Inleiding
In de jaren ’70 werd het brugpensioen ingevoerd omdat mensen op 14-jarige leeftijd begonnen
met werken en op hun 58ste er een loopbaan van 44 jaar hadden opzitten. Vaak waren deze mensen
tewerkgesteld in een sector waar zware fysieke arbeid wordt verricht, bijvoorbeeld de bouwsector.
De levensverwachting was nog niet zo hoog en ouder worden impliceerde niet altijd ‘in een betere
gezondheid’, voornamelijk voor arbeiders.
Maar de tijden zijn veranderd!
De levensverwachting is geëvolueerd – een succes.

I

De gezondheid op oudere leeftijd is positief geëvolueerd – een succes.

T

De arbeidsmarkt is geëvolueerd – we stappen er vroeger dan de officiële pensioenleeftijd uit.

E

Nochtans starten weinig mensen hun loopbaan nog op 14-jarige leeftijd. Velen beginnen pas op hun 19
jaar aan hun carrière of zelfs later. De werkperiode duurt nu dus minder lang.

N

Hoewel de overheid een aantal maatregelen genomen heeft om mensen langer aan het werk te houden,
blijft het succes uit. Nog niet iedereen is ervan overtuigd dat deze verandering nodig is.
Organiseer zelf een debat
Een debat met jongeren (middelbare school, hogeschool, jeugdraad) over dit thema kan een verrassende
uitwisseling teweegbrengen.
Maar probeer eveneens dertigers, veertigers en vijftigers te betrekken in de discussie, want ook zij
worden verondersteld langer aan het werk te blijven. Hoe zien zij dit proces? Welke ideeën hebben zij
over de pensioneringsleeftijd?
Organiseer met jouw vereniging een gespreksavond (want overdag zijn de jongere leeftijdsgroepen
moeilijker beschikbaar) en maak dit initiatief bekend via het gemeentetijdschrift, hang een affiche op in
de bibliotheek, de lagere scholen, enz. Als de ouderen hun kinderen uitnodigen voor deze activiteit, dan
heb je onmiddellijk een gediversifieerde groep deelnemers. Na het debat is er tijd voor een informele
babbel en kunnen nieuwe contacten gelegd worden.
Vragen
•

Is de combinatie van deze evoluties - de hogere levensverwachting, een betere gezondheid
en het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt - houdbaar/opportuun in onze vergrijzende
maatschappij? Deze maatschappij telt minder jongeren, meer ouderen en een kleinere groep
als beroepsbevolking.

•

Is de wil er om langer te werken? Bij wie wel? Bij wie niet? Wat is de achterliggende
redenering?

•

Wat zijn belemmerende factoren om langer te werken?

•

Welke suggesties heb je om de belemmeringen weg te nemen?
Het debat over langer werken boeit de Vlaamse Ouderenraad. Als ouderen meedenken en
meespreken in dit debat, kan dit zeker positieve resultaten opleveren. Wij willen graag jouw
mening te weten komen. Werd dit thema besproken in jouw organisatie? Zo ja, met wie en met
hoeveel mensen? Wat kwam er uit de bus? Welke suggesties heb je in dit verband aan de Vlaamse
Ouderenraad? Stuur een verslag naar info@vlaamse-ouderenraad.be of via de post (nieuw adres
vind je achteraan de brochure).

36

Ouderenweek 2008
A

Vooruitdenken
Na een eerste aanzet in 2008 over de rollen van de ouderen in onze hedendaagse maatschappij, willen
we in 2009 een stap verder gaan. Daarvoor hebben we de hulp van de ouderen nodig. Het is de
bedoeling om na te gaan of ouderen in hun engagement/in hun mogelijkheden om rollen op te nemen,
belemmerd worden. Wat werkt antiproductief? Wetgeving, acceptatie, appreciatie, gezondheid, …
Wat en hoe?
Hoe kan de langere levensverwachting en de betere gezondheid als pasmunt gebruikt worden
om deze in de samenleving in te zetten en tegemoet te komen aan de noden van een vergrijzende
maatschappij?
Om de mening van de zestigplussers te weten te komen, vragen wij onderstaande korte
vragenlijst in te vullen en het antwoord terug te bezorgen aan de Vlaamse Ouderenraad via
info@vlaamse-ouderenraad.be of met de post. Deze vragenlijst kan je ook online invullen. Ga naar
www.vlaamse-ouderenraad.be en klik in het menu Nieuws op ‘Vragenlijst Ouderenweek’.

C
T
I
V
I
T
E
I
T
E
N

1. Op welke wijze wil je je inzetten?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Welke belemmeringen ervaar je hierbij?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Welke ondersteuning heb je nodig?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Wat kunnen ouderen nog meer betekenen?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. Zie je nieuwe rollen voor ouderen?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Werkten mee aan deze Ouderenweekbrochure
André Witters, Christel Geerts, Francois Cornelis, Gilbert Van Den Neucker, Guido De Corte, Hilda
Beeckmans, Irène Van Humbeeck, Jaak Kusters, Jan Cuyckens, Jos Lostrie, Kathy Louagie, Kristel Wijshof,
Laurens Lemmens, Lieve Desender, Louis Aerts, Luc Van de Walle, Maria Dewulf, Mie Moerenhout,
Marij Verstraeten, Pieter Van Parys, Roger Withofs, Ronny De Schuyter en Rudy Blauwbloeme.
Speciale dank aan Goddie De Smet, Huib Hinnekint, Ingrid Lombaert en Jul Geeroms voor de extra
inspanningen.
We willen ook uitdrukkelijk de mensen bedanken die model hebben gestaan voor de foto’s of de
getuigenissen.

De affiches van de Ouderenweek zijn eind oktober 2008 beschikbaar. Indien je affiches wenst, gelieve
deze tijdig (voor 15 oktober) aan te vragen via info@vlaamse-ouderenraad.be of 02 209 34 52.

Bibliotheken of rusthuizen die het Informatieblad ACTUEEL regelmatig wensen te ontvangen, delen
het adres en de naam van de contactpersoon schriftelijk (brief, fax, e-mail) mee aan het secretariaat
van de Vlaamse Ouderenraad.
Indien deze brochure niet op de juiste plaats of bij de juiste persoon terecht komt, vragen we dit mee
te delen aan het secretariaat.

De brochure van de Ouderenweek is een uitgave van het Vlaams Ouderen Overleg Komitee vzw
en de Vlaamse Ouderenraad.

Leden van het OOK - Vlaamse Ouderenraad
 ABVV-Senioren
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
tel.: 02 289 01 30
senioren@vlaams.abvv.be
www.abvv-senioren.be

 ACLVB-Senioren
Koning Albertlaan 95, 9000 Gent

tel.: 09 222 57 51
senioren@aclvb.be - www.aclvb.be

 CD&V-Senioren
Wetstraat 89, 1040 Brussel
tel.: 02 238 38 13
senioren@cdenv.be
www.senioren.cdenv.be

Grijze Panters
 De
Karel Oomsstraat 11 bus 9, 2018 Antwerpen
tel.: 03 216 23 31
josee.vanwetter@antwerpen.be

vzw
 Enter
Belgiëplein 1, 3510 Kermt

tel.: 011 87 41 38
mieke.broeders@entervzw.be
www.entervzw.be

 FedOS,
Federatie van Onafhankelijke Senioren
Warmoesstraat 13, 1210 Brussel
tel.: 02 218 27 19
info@fedos.be - www.fedos.be

 Fevlado-Senioren
Coupure Rechts 314, 9000 Gent
tel.: 09 224 46 76
boudewyn.de.roose@telenet.be





GOSA, Grootouders- en Seniorenactie
Gezinsbond
Troonstraat 125, 1050 Brussel
tel.: 02 507 89 45
gosa@gezinsbond.be
www.gezinsbond.be
GROEN!PLUS
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel.: 02 219 19 19
groenplus@groen.be
www.groen.be/groenplus

vzw
 IMPACT
Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt
tel.: 011 23 68 28
dre.witters@telenet.be

 LBV,
Liberale Beweging voor Volksontwikkeling
Livornostraat 25, 1050 Brussel
tel.: 02 538 59 05
lbv@lbvvzw.be
www.lbvvzw.be

 Minderhedenforum
Vooruitgangsstraat 323/4,

1030 Brussel
tel.: 02 245 88 30
sanghmitra@minderhedenforum.be
www.minderhedenforum.be

 NEOS,
Netwerk van Ondernemende Senioren
Tweekerkenstraat 29, 1000 Brussel
tel.: 02 238 04 91
info@neosvzw.be
www.neosvzw.be

trefpunt 55+
 OKRA,
Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel
tel.: 02 246 44 41
secretariaat@okra.be
www.okra.be

trefpunt 55+
 OKRASPORT,
Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel
tel.: 02 246 44 36
ingrid.peeters@okrasport.be
www.okrasport.be

Rimpel
 Roze
Steenbokstraat 15

2018 Antwerpen
derozerimpel@yahoo.com

 SCV,
Senior Consultants Vlaanderen vzw
Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
tel.: 050 45 60 86
scv@telenet.be
www.scvonline.be







Seniorencentrum (Brussel)
Leopoldstraat 25, 1000 Brussel
tel.: 02 210 04 60
info@seniorencentrum-brussel.be
www.seniorencentrum-brussel.be
Seniorenraad Landelijke Beweging
Diestsevest 40, 3000 Leuven
tel.: 016 28 60 30
koen_van_den_broeck@boerenbond.be
www.landelijkegilden.be
lvermeire@kvlv.be
www.kvlv.be
Seniornet Vlaanderen vzw
Koningsstraat 136, 1000 Brussel
tel.: 011 21 05 50
voorzitter@seniornetvlaanderen.be
www.seniornetvlaanderen.be
S-PLUS
Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel
tel.: 02 515 02 56
info@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be



Sportievak vzw
Groeningelaan 40, 8500 Kortrijk
tel.: 056 31 10 01
e-mail: info@sportievak.be
www.sportievak.be



S-Sport
Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel
tel.: 02 515 02 41
s-sport@socmut.be
www.s-sport.be




Stichting Lodewijk De Raet
Kapelstraat 43, 2540 Hove
tel.: 03 455 30 29
louis.vannuland@skynet.be
www.de-raet.be
VDOR,
Vereniging Directeurs Openbare Rusthuizen
Bruisbeke 36, 9520 Sint-Lievens-Houtem
tel.: 053 60 30 20
ann.herpels@ocmw.waregem.be
www.vdor.be









Vieux Rose
Rootjesweg 65, 9200 Dendermonde
tel.: 052 22 38 58
contact@vieuxrose.be
www.vieuxrose.be
Vlaams Meldpunt Ouderenmisbehandeling
Grotenbergstraat 24, 9620 Zottegem
tel.: 09 360 33 66
meldpuntomb@skynet.be
www.meldpuntouderenmishandeling.be
VVDC,
Vereniging van Vlaamse Dienstencentra
Langemeersstraat 6, 8500 Kortrijk
tel.: 056 24 42 00
zonnewijzer@ocmw.kortrijk.be
www.dienstencentra.org
VVP,
Vereniging van Vlaamse Provincies
Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel
tel.: 09 267 75 46
frans.meyfroodt@oost-vlaanderen.be
www.vlaamseprovincies.be
VVSG,
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel
tel.: 02 211 55 00
elke.verlinden@vvsg.be
www.vvsg.be



VVVG,
Vlaams Verbond voor Gepensioneerden
Carnotstraat 47 bus 1, 2060 Antwerpen
tel.: 03 233 50 72
senior.vvvg@skynet.be
www.vvvg.be



WOAS,
West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
tel.: 050 40 33 13
ingrid.vyvey@west-vlaanderen.be
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Mie Moerenhout
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Mie Moerenhout en Kathy Louagie
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Secretariaat OOK vzw - Vlaamse Ouderenraad
Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel
Tel.: 02 209 34 51 - Fax: 02 209 34 53
E-mail:mie.moerenhout@vlaamse-ouderenraad.be / kathy.louagie@vlaamse-ouderenraad.be
Website: www.vlaamse-ouderenraad.be

