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Voorwoord
Staat u er ooit bij stil hoeveel ouderen zich engageren in hun buurt, gemeente, vereniging,
woonzorgcentrum of dienstencentrum? In de winkel kwam ik gisteren toevallig Julia tegen, geen tijd
voor een praatje deze keer, want ze moest dringend door om de kleinkinderen te halen, daarna een
bezoekje aan haar buurvrouw en dan vlug haar koffers inpakken, want ze vertrok voor een weekje
naar Italië. Ze is maar één van de vele 60-plussers die zeker niet uitgebold zijn. Vele ouderen ‘hollen’
zelfs van de ene rol naar de andere. Hun bijdrage is onbetaalbaar en zij doen dit allemaal kosteloos.
Toch is hun engagement niet altijd zichtbaar.
Met het Ouderenweekthema ‘De rollen van de ouderen in een vergrijzende maatschappij’, dat vorig
jaar gelanceerd werd, wil de Vlaamse Ouderenraad een positief verhaal brengen over de vergrijzing.
Een verhaal waar het kostenplaatje even naar de achtergrond verdwijnt en de inzet van de ouderen in
de schijnwerpers staat. Want hoewel er geen artikels over worden geschreven, mogen we de bijdrage
van ouderen niet onderschatten. Ze zijn actief als voorzitter van een ouderenvereniging, als barvrouw
in de cafetaria van het rusthuis, als chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale, als babysitter bij de
kleinkinderen, als consument van het theater en nog zoveel meer.
Om aan te tonen dat heel wat Vlaamse ouderen zich op verschillende domeinen inzetten werd de
wedstrijd ‘Uitgebold? Ingerold!’ gelanceerd. Iedere ouderenorganisatie, lokaal of nationaal, kon met
zijn leden een Rollenboek samenstellen. Misschien was uw ouderenorganisatie één van de deelnemers
of is uw organisatie van plan om alsnog een Rollenboek te ontwerpen. In zo’n Rollenboek komen
de ouderen zelf aan het woord en vertellen ze welk engagement zij opnemen. Het zijn één voor één
boeiende verhalen over de rollen van de ouderen in de maatschappij. De bekendmaking van de winnaar
gebeurt pas tijdens de Ouderenweek van 2009, dus het is nog even spannend afwachten, ook voor de
deelnemende organisaties.
Tenslotte krijgen we in 2010 de apotheose wanneer het thema afgerond wordt op het Ouderenparlement.
In de voormiddag worden er werkgroepen georganiseerd rond vier subthema’s:
•
ouderen en inspraak
•
ouderen en arbeid (oudere werknemers en vrijwilligerswerk)
•
ouderen als zorgdragers
•
ouderen als consumenten
Om dit voor te bereiden, krijgen de ouderenorganisaties begin oktober enkele stellingen voorgeschoteld,
zodat de deelnemers met een goede voorbereiding de stem van hun achterban kunnen laten horen op
het Ouderenparlement. In het namiddaggedeelte wordt een boeiend debat georganiseerd met enkele
beleidsverantwoordelijken, deskundigen uit de sector en de ouderen. Noteer dus alvast 26 april 2010
in uw agenda, zodat u er zeker bij kan zijn.
Go d d ie De Sm et
Vo o rzitter

OUDERENPARLEMENT
26 april 2010
Elisabethzaal, Zalen van de Zoo, Antwerpen
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Een medaille hee� twee kanten …

In Vlaanderen stijgt de levensverwachting jaar na jaar. Terwijl in 1971 de gemiddelde levensverwachting
bij geboorte 68,8 jaar was bij de mannen, steeg die in 2007 tot 77,9 jaar. Een toename van 9 jaar! Bij de
vrouwen was de stijging iets minder spectaculair: van 74,4 jaar in 1971 tot 82,9 jaar in 2007.1 Tegen 2060
verwacht men nog een stijging tot 86 jaar voor een man en 91 jaar voor een vrouw.2
Deze stijgende leeftijdsverwachting, in combinatie met een daling van het geboortecijfer, heeft een
sterke impact op onze demografie en zorgt voor een verandering in het evenwicht tussen de jonge en
oudere bevolking. Vroeger was de bevolkingspiramide nog een echte piramide met een ruime basis en
een kleine top. Vandaag staat de leeftijdspiramide helemaal op zijn kop met een smalle basis jongeren
en een steeds breder wordende top ouderen. Deze verschuiving wordt bovendien versneld doordat de
babyboomgeneratie de pensioenleeftijd bereikt.
Het verouderen van de bevolking, de vergrijzing, wordt vaak als een probleem bestempeld. Nochtans
zouden we in eerste instantie blij moeten zijn dat we met zijn allen steeds ouder worden. Betere
arbeidsomstandigheden, betere huisvesting, hogere scholingsgraad, de medische vooruitgang en tal
van andere verwezenlijkingen hebben ertoe bijgedragen dat we vandaag langer leven én in een betere
gezondheid ouder worden dan ooit tevoren.
Natuurlijk gaat de vergrijzing gepaard met enkele budgettaire uitdagingen die onze aandacht verdienen
en waarop we moeten inspelen, maar we willen toch graag wijzen op de andere kant van de medaille,
namelijk de kansen. Want door de toename van het aantal ouderen in onze samenleving, komt ook een
groot potentieel vrij aan ervaring en kennis. Indien dat potentieel optimaal ingezet wordt, zal dit de
toenemende ‘lasten’ kunnen opvangen. Bovendien zorgt de vergrijzing voor economische kansen bv.
op het vlak van tewerkstelling en laten we zeker het toegenomen economisch belang van de ouderen
zelf niet vergeten bv. in de toeristische sector.
Als Vlaamse Ouderenraad willen we aantonen dat ouderen heel wat in hun mars hebben. Ze zijn actief
op verschillende domeinen (in de politiek, op de arbeidsmarkt, in het vrijwilligerswerk, in de zorg, ...)
en dragen op die manier bij tot de samenleving. Moest al die vrijwillige inzet vermenigvuldigd worden
met het gemiddelde uurloon, dan zou dat de niet te verwaarlozen bijdrage aan de economie duidelijk
maken. Ben je klaar om samen met de Vlaamse Ouderenraad de medaille om te draaien?
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Bron: www.zorg-en-gezondheid.be
Pelfrene, E. (2009). De nieuwe ‘bevolkingsvooruitzichten 2007-2060’. Een vergelijking met vorige prognoses. SVR-rapport 2009/3.
Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
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Telt de stem van de ouderen?
Eén op drie kiezers is nu gepensioneerd. Zal de macht van het getal in de politiek spelen? En zal de
politiek zelf vergrijzen nu de bevolking vergrijst? Het electorale gewicht verschuift immers meer en
meer naar de ouderen.
De laatste jaren werden de verkiezingen gekenmerkt door een trend naar verjonging. Verkiezing na
verkiezing nam het aantal 60-plussers op de lijsten af en dit terwijl de groep 60-plussers steeds maar
groter werd. Deze trend lijkt zich niet door te zetten, want bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 was
het aantal zestigplussers op de lijsten relatief hoog (zie grafiek). Terwijl bij de federale verkiezingen
van 2007 slechts 6,4 procent ouderen op de kieslijsten stonden, steeg dit percentage opeens naar een
recordhoogte van 10 procent. Toch is er weinig reden tot feesten. Want als we dit procent vergelijken
met het aantal zestig-plussers in de Vlaamse bevolking (23,62%), dan is deze leeftijdsgroep sterk
ondervertegenwoordigd.

Grafiek: % min-dertigers en zestigplussers op de lijsten in 2003, 2004, 2007 en 2009

Bron: Put, Maddens, Vanlangenakker en Weekers (2009), Centrum voor Politicologie K.U.Leuven,
Profiel verkiezingskandidaten 7 juni 2009

De groeiende groep 60-plussers krijgt weinig kansen om zich verkiesbaar te stellen voor een politiek
mandaat, zeker wat de regionale en federale verkiezingen betreft, en ze hebben nog veel minder kans
om ook daadwerkelijk verkozen te worden: in 2004 was nog 7,1% van de gekozenen een 60-plusser, in
2007 nog slechts 3,5% en in 2009 amper 3,2%. Terwijl de studie van Put e.a. aantoont dat de verjonging
van de parlementsleden gestopt is, merken we toch een daling van het aantal 60-plussers in vergelijking
met de Vlaamse verkiezingen van 2004. In het nieuwe Vlaams parlement zetelen slechts vier mensen
ouder dan 60, onder hen geen enkele 65-plusser.
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Tabel: Leeftijdsverdeling van de gekozenen en de kandidaten in 2009, 2007, 2004 en 2003

* Inzake leeftijd werden van 1547 van de 1679 kandidaten voor het Vlaams Parlement gegevens verzameld (92,1%).
Bron: Frederik Verleden (2009), Centrum voor Politicologie K.U.Leuven, Profiel gekozenen 7 juni 2009

Op lokaal en provinciaal niveau zien we dat 60-plussers op politiek vlak vaker actief zĳn. Cĳfers tonen
aan dat er in Vlaanderen 2547 mandatarissen 60-plusser zĳn.1 Ze hebben ofwel een mandaat in de
gemeenteraad, districtsraad, OCMW-raad, provincieraad ofwel in verschillende raden. Bovendien
gee� onderzoek aan dat er bĳ de verkozen gemeenteraadsleden van 2006 meer verkozenen waren
uit de oudste lee�ĳdsgroep dan bĳ voorgaande verkiezingen (8,9% tegenover 6,2% bĳ de federale
verkiezingen van 2003 en 7,1% bĳ de Vlaamse verkiezingen van 2004).2
Ondanks het feit dat 60-plussers op politiek vlak via rechtstreekse participatie praktisch niet aan
bod komen, hebben enkele politieke partĳen wel een ouderenafdeling die ze raadplegen en waar ze
advies kunnen inwinnen. Op die manier kunnen ouderen hun stem en ervaring laten doorwegen en
meewerken aan beleidsmaatregelen.
De weinige ouderen die wel meespelen op Vlaams en federaal niveau zĳn meestal reeds jaren actief in
de politiek. Dat ze nog een belangrĳke rol spelen, werd nogmaals bewezen toen eind 2008 de federale
regering in een crisis verkeerde. Is het niet opmerkelĳk dat er toen beroep werd gedaan op een aantal
oudere politici met ervaring om het land uit het slop te trekken?
We kunnen stellen dat de vergrĳzing van de bevolking tot nu toe geen vergrĳzing van de politiek
impliceert. Het potentieel aan ouderen met ervaring in verschillende domeinen zou nochtans een kans
kunnen betekenen voor de politiek. En wie neemt het thema ‘ouder worden’ op? En de problematieken
die verouderen met zich meebrengen?

1
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De cijfers hebben betrekking op de mandatarissen die op 7/7/2009 een mandaat uitoefenden.
Bron: Weekers e.a. (2006), Centrum voor Politicologie K.U.Leuven.
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Oudere politici….
Ze worden alsmaar zeldzamer in het Vlaamse landschap.
Wat drijft hen?
Wij vroegen het aan de minister van Staat, Herman De Croo.
U bent een 65-plusser en nog elke dag bezig met politiek. Waarom?
Herman De Croo: “De zaken zijn soms onvoorspelbaar, ook in de politiek. Van een piepjonge
burgemeester - men moest toen 25 jaar oud zijn - ben ik verkozen als plaatsvervangend
volksvertegenwoordiger en drie jaar later, op 31 maart 1968 als volwaardig kamerlid. Na 6 jaar hard
parlementair werk, kreeg ik de belangrijke portefeuille van Nationale Opvoeding. Daarna werd ik
achtereenvolgens fractieleider, Minister van Pensioenen, PTT, Verkeerswezen, Buitenlandse Handel,
enz.
Het is een wederzijdse verrijking en een blijvend actief leven. Zelden of nooit neem ik vakantie of zelfs
een weekend. De nieuwsgierigheid en de inzet worden gevoed door de dankbaarheid van de bekomen
oplossingen en een tikje erkentelijkheid van vele mensen. Waarom? De drive blijft en zolang het fysisch
en psychisch kan, sta ik er. Mijn werkgevers... zijn de tienduizenden kiezers die in het geheim van hun
overtuiging me, ja dan neen, met nieuwe opdrachten belasten. Wellicht verdwijn ik een dag staande in
deze mooie job van echte volksvertegenwoordiging.”
Hoeveel uur per dag bent u bezig met die job?
“Gezien ik geen weekends of vakanties neem, werk ik graag aan wat me boeit. De 365 dagen die een
gewoon jaar telt, zitten vol pro rata 14 à 16 uur werk per dag. Het grootste deel van mijn tijd gaat op
aan politiek op zijn breedst bekeken; ofschoon ik ook nog een aantal non-profit verenigingen voorzit.
In het parlement zetel ik in enkele parlementaire commissies en zit ik sinds 1999 het Adviescomité
voor Europese Aangelegenheden voor. Het burgemeesterschap van Brakel vergt ook de nodige tijd.”
Welke zijn de voordelen als oudere om die taak uit te voeren?
“Ik voel mij niet oud en heb altijd een probleem wanneer ik goede kennissen of vrienden, die
noodgedwongen of vrijwillig op rust worden gesteld, naar nieuwe zinvolheid zie snakken in hun van
kop tot teen veranderde omgeving. Wel heb ik in de Kamer als lid en daarna als kamervoorzitter de
reputatie van ‘apart’ te zijn, al was het maar door de duur van mijn politiek actief leven. Technisch
gezien ben ik de oudste, niet alleen in jaren dienst, maar sinds enkele maanden ook in leeftijd. Dat
maakt mij automatisch, wanneer er een vergadering is zonder de aangeduide voorzitter of de in zijn
vervanging aangestelde, populair en wanneer ik spreek, wordt er dikwijls geluisterd. De jongere
generatie komt nogal vlug op mij af.”
Besteedt u meer/minder/evenveel aandacht aan 60-plussers in uw beleidswerk? Kunt u dit even
uitleggen a.u.b.?
“Dat durf ik niet zeggen, voor mij zijn alle mensen gelijk. Maar ik begrijp, veel beter dan wie ook, de
problemen van de mensen die verplicht en soms te vroeg hun beroepsactiviteiten moeten opgeven.
Indien iedere burger mag kiezen tot welk werk hij of zij op welke leeftijd ook bereid is, dan kan
men diegenen die nog actief willen zijn, niet uit de verkiesbare leeftijd sluiten. Mocht de Kamer een
weerspiegeling zijn van onze maatschappij, dan moeten op de 150 verkozenen, minstens 50 leden
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60-plussers zijn en 2/3 vrouwen. Het eisen van deze categorieën heeft weinig of geen zin. Wel ben ik
soms wat bedeesd om mijn eigen activiteiten uit te leggen aan 60-plussers, omdat het voor niet iedereen
mogelijk is om zo actief te blijven. Door wat ouder te worden, ben ik me ook meer bewust geworden
van de kolossale bezorgdheid die de maatschappij moet hebben voor de senioren. Er zijn uiteraard
verschillende categorieën van senioren. Ik besef dat het gezondheidsbudget per persoon ongeveer
voor de helft van zijn/haar leven wordt opgebruikt in de laatste twee jaar van zijn/haar bestaan. Ik ben
ervan overtuigd dat thuisverzorging enorm veel aandacht en budgetten nodig heeft. Verzorging in de
vertrouwde thuishaven kan veel goeds bijbrengen.”
Valt het werk u soms zwaar? Indien ja, wat precies?
“Het werk valt mij niet te zwaar. Hoe lang het mogelijk blijft, hangt meer af van mijn genetica, dan van
mijn wilskracht.”
Wat zou u doen moest deze job wegvallen?
“Mochten mijn verkozen jobs, kamerlid met alle daaraan verbonden functies en burgemeester,
wegvallen, wat op een dag zeker zal gebeuren, dan is er nog zo veel dat ik beter en meer zou willen
doen: de landbouwer in mij heb ik al jaren professioneel onderdrukt, ook de schrijver heeft enkele
boeken op de mentale werkplank liggen en ... kleinkinderen - nu enkele maanden oud - komen er
aan.”
Hebt u er al over nagedacht wanneer u uw carrière wenst af te bouwen?
“Ik heb er nog niet aan gedacht, maar er zijn uiteraard knappe en jongere generaties in de politiek,
nationaal, regionaal en lokaal. Voor de vele non-profit activiteiten, die mij zeker 1/4 van mijn zware
werkweken kosten, is het vinden van opvolgers iets moeilijker. Jongere mensen - dat zegt men overal
- vindt men niet zo makkelijk beschikbaar voor het bestuur of het organiseren van honderd-en-een
activiteiten. Dat zegt bijvoorbeeld ook onze volleybalclub, die nu in eredivisie speelt, waarvan ik de
medeoprichter ben.
Eeuwigdurend ben ik niet, wellicht zal het de gezondheid zijn die het laatste woord zal hebben over
wat ik kan en mag. Maar in een ambulance naar het parlement komen... dat sluit ik uit.”
Op federaal en Vlaams niveau zijn maar weinig 65-plussers actief in de politiek. Heeft u hier een
verklaring voor?
“Het is juist dat nog maar weinig 65-plussers actief zijn in de politiek. Dat er golven zijn van
feminisering, en terecht, of een verjongingsbeurt in de politiek. Men vergeet snel dat een doorsnee
politicus slechts een 8-tal jaar actief blijft. Als iemand dan begint op 30 jaar, zijn er andere horizonten
voor hen verplicht te halen, als zij 40 worden. Politiek is een harde stiel, omdat men niet wordt benoemd
of aangeduid, maar verkozen. En om verkozen te blijven, moet men na 65 jaar de stemmen halen van
de kleinkinderen van zijn eigen eerste kiezers. Ik doe reeds 45 jaar aan dienstbetoon en doe dat nog
steeds, tweemaal per week. Dit houdt mij jong, maar het is ook veeleisend. Mijn weekends herleiden
zich tot een uurtje paardrijden en een half uur zwemmen... Mocht ik er echte vakantieweekends van
maken, bijvoorbeeld aan de kust of doorspekt met city trips, dan verlies ik vlug de goesting en de drive
om het allemaal blijven waar te maken. Waarschuwend durf ik toch besluiten: indien men politici voor
ouderdomsredenen, en alleen voor dat, wenst te verwijderen, dan moet men goed nadenken of het niet
nodig is om oudere kiezers van het stemhokje te spenen... Het is cru, maar juist.”
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Adviesraad gee� ouderen een stem
Wanneer we spreken over inspraak van ouderen spelen de ouderenadviesraden een belangrĳke rol.
Van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben 269 gemeenten een lokale ouderenadviesraad.

3

Provincie
Antwerpen

Aantal gemeenten
70

Aantal lokale ouderenadviesraden
603

Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

44
65
65
64

42
61
51
55

We noteren 1 ouderenadviesraad voor Antwerpen, hoewel de stad met zijn 9 districten ook 9 adviesraden heeft.

De Vlaamse Ouderenraad stree� er dan ook naar dat elke gemeente een ouderenadviesraad zou
hebben. Ouderen spelen een sleutelrol in die ouderenadviesraad. Via dit inspraakorgaan kunnen
de 60-plussers op het beleid wegen, niet alleen wanneer ze om advies gevraagd worden, maar ook
wanneer ze adviseren op eigen initiatief.
Omdat ouderen hun rol nog zouden kunnen versterken, alsook de rol van de ouderenadviesraad,
geven we alvast enkele tips mee.
Tips:
-

Wacht niet tot men je advies vraagt, neem zelf initiatief!

-

Adviseren doe je nooit alleen, raadpleeg je achterban en zoveel mogelĳk ouderen in jouw
gemeente.

-

Advies klaar en bezorgd aan het gemeentebestuur? Maak het bekend via het gemeentelĳk
informatieblad, seniorenblad of via de lokale pers.

-

Breng als lid van de ouderenadviesraad regelmatig verslag uit in jouw vereniging over wat er
in de adviesraad gebeurt. Informatieuitwisseling is heel belangrĳk.

-

Maak jaarlĳks een evaluatie van de werking. Kĳk samen waar er minpunten zĳn en ga na hoe
je deze kunt verbeteren.

-

Betrek 60-plussers bĳ de adviesraad. Vergrĳzing van de leden is geen probleem op zich, maar
brengt wel de continuïteit in het gedrang.

-

Investeer in vorming, zodat er voldoende basiskennis is over de verschillende beleidsdomeinen
die je wil opvolgen. Ga eens naar een boeiende studiedag, organiseer een interne vorming of
nodig een spreker uit.

-

Per beleidsdomein, kan je met verschillende werkgroepen werken. Soms is het eenvoudiger om
iets in kleine groepen voor te bereiden.

Wil jĳ met de leden van jouw ouderenadviesraad testen of je een goede adviesraad hebt?
Surf naar www.adviesraden.be en klik op Test ‘goede adviesraad?’ in het vakje ‘Modellen’.
7
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Voorzitters van lokale ouderenadviesraden aan het woord
Voorzitter zijn van een lokale ouderenadviesraad; er komt heel wat bij kijken. Wat motiveert hen
om dit te doen? Waar halen ze de kracht vandaan? We vroegen het aan enkele voorzitters. Hieronder
hun reacties:
“Senioren verdienen de nodige aandacht en waardering
en mogen zeker niet als een last beschouwd worden.
Ouderen de mogelijkheid bieden te participeren in alle
maatschappelijke takken op hun eigen tempo en volgens
hun eigen interesses is voor mij de drijfveer voor mijn
inzet.”
Suzy Coeck, voorzitter ouderenadviesraad Blankenberge.

“Voorheen had ik een beroepsmatige gedrevenheid
die blijkbaar nazindert. Heden is het vooral het
bewustzijn dat je de mogelijkheden die je hebt
en die je geboden worden, moet aangrijpen
om een positieve bijdrage te leveren voor deze
bevolkingsgroep. De beeldvorming die niet zo positief
is ‘in de straat’ moet omgebogen worden. Met een
bekende uitdrukking zeggen wij ‘Yes we can’.”

“Iedereen erkent wel dat de groep
ouderen toeneemt maar nog steeds
krijgen de ouderen niet de aandacht
die ze verdienen. Er is weliswaar
reeds een lange weg afgelegd maar
het einde is nog verre van bereikt. De
tijd staat niet stil en daagt ons uit om
oog te hebben voor maatschappelijke
evoluties met gevolgen voor
ouderen. Het ontdekken van steeds
nieuwe pijnpunten en het zoeken
naar lokale antwoorden erop
dreven en drijven mij voort.“
Freddy Defoort, ere-voorzitter
ouderenadviesraad De Panne.

Toon Van Parys, voorzitter ouderenadviesraad Oudenaarde.

We vroegen hen ook: Denkt u dat u de rol die u speelt als ouderenadviesraad nog kan verbeteren?

“Absoluut! Er is weinig nodig om de leden te motiveren. De respons is telkens positief.
De communicatie tussen gemeentebestuur en OCMW kan en moet nog verbeteren. Maar wij zijn wel
op goede weg…Trouwens de dag dat ik voel dat we ter plaatse trappelen mag onmiddellijk iemand
anders overnemen!”
Etienne De Vos, voorzitter seniorencommissie Ternat.

“Door een nog betere samenwerking met de bestuursleden en de seniorenverenigingen kan
de rol van de ouderenadviesraad nog versterkt worden. Door het uitstralen van een positieve
kracht kan de raad ook naar de besturen toe een steeds meer gewaardeerde rol gaan spelen.“
Suzy Coeck, voorzitter ouderenadviesraad Blankenberge.
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René, 72

DAGSCHEMA

De morgenstond heeft goud in de mond en dus ben ik iedere morgen vroeg uit
de veren. Ik begin de dag met het lezen van de krant.

Ik vertrek naar het station; om 10.30 uur heb ik Raad van Bestuur van de Vlaamse
Ouderenraad in Brussel.

De voorzitter opent de vergadering, er staat weer heel veel op de agenda. Als lid
van het Dagelijks Bestuur neem ik een deel van het programma voor mijn rekening.

De vergadering is afgerond, tijd om een broodje te eten en een praatje te maken
met de collega’s.

Terug op de trein huiswaarts. Eens aangekomen breng ik een bezoekje aan mijn
moeder in het rusthuis.

Vandaag hebben we repetitie met het koor. De dirigent heeft een prachtig
muzikaal stukje in voorbereiding voor ons jaarlijks concert.

Tijd voor een goede nachtrust!

Besluit:
60-plussers actief in de politiek zijn eerder een zeldzaamheid. Toch hebben sommige ouderen zin
om op politiek niveau een rol te spelen, daarom zoeken ze andere kanalen om dit te doen. Dit
kan bijvoorbeeld door lid te zijn van een ouderenafdeling van een politieke partij of als lid in de
ouderenadviesraad.
De kennis en ervaring van ouderen zijn waardevol. Deze kunnen ingezet worden voor een
ouderenvriendelijk beleid via ouderenadviesraden op alle beleidsniveaus. Gelukkig is daar
vooruitgang merkbaar, maar is dit alles voldoende? De ouderen van nu en de toekomstige ouderen
moeten met hun stem en met hun kracht waarmaken wat ze willen.
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Een groot hart voor anderen
Vlaamse ouderen hebben een groot hart en zetten zich regelmatig in voor anderen. Bijna vier op de
tien van de Vlaamse 50-plussers heeft het afgelopen jaar2 een familielid, vriend of buur geholpen, dat
blijkt uit het SHARE-onderzoek.3 Ze deden dit op verscheidene manieren. Zo bood 32% huishoudelijke
hulp aan voor boodschappen, tuinieren en huishoudelijke taken. Zes procent gaf aan persoonlijke
verzorging verleend te hebben en één op tien hielp bij het invullen van formulieren, regelde financiële
en juridische zaken, enz. Wanneer men hen vroeg naar de frequentie, antwoordde 21% van de ouderen
dagelijks hulp te geven, een kleine veertig procent deed dat wekelijks en ongeveer 16% verleende
maandelijks hulp.
Tabel: Relatieve verdeling frequentie zorg voor anderen, Vlaamse 50-plussers
Ja
Afgelopen twaalf maanden hulp gegeven aan familielid buiten huishouden, vriend 38%
of buur?
Afgelopen twaalf maanden persoonlĳke verzorging gegeven aan iemand binnen het 7%
huishouden
Zorg voor zieke of gehandicapte volwassene afgelopen maand
9%
Hulp aan familie, vrienden of buren afgelopen maand
25%

Aantal
1882
15234
1867
1867

Heel wat 60-plussers zorgen voor hun zieke partner, hun eenzame buurvrouw, helpen hun ouders of
staan hun kinderen bij en springen in om te babysitten op de kleinkinderen. Ze doen dit vrijwillig, in
stilte en vaak ongemerkt. Veel mantelzorgers combineren zelfs verschillende zorgtaken. Sommigen
combineren hun werk met het verzorgen van een hulpbehoevende. Negen procent van de respondenten
verzorgde een zieke of gehandicapte volwassene de maand voorafgaand aan het interview. Dit was
voor 43% een dagelijkse taak, 41% bood wekelijks hulp aan en 16% deed dit minder vaak. Anderen
helpen hun ouderwordende moeder, terwijl ze ook nog de kleinkinderen afhalen van school, omdat
de eigen kinderen moeten gaan werken. Men noemt ze de sandwichgeneratie, omdat ze letterlijk
gesandwicht zitten tussen hun ouders en hun (klein)kinderen. Het is geen evidente taak en dikwijls
heel intensief en zwaar. En toch doen ze het allemaal… uit liefde en omdat ze zich willen inzetten en
een bijdrage willen leveren aan hun familie, zo ook aan de maatschappij.
Mantelzorger zijn is soms een zware rol om te dragen. Velen cijferen zichzelf volledig weg. Zeker
wanneer de partner ernstig ziek wordt, kan het verlenen van mantelzorg gezien worden als een morele
verplichting. Het gevaar bestaat dat het meer een plicht is dan een keuze. Vooral bij vrouwelijke
mantelzorgers speelt deze morele druk. Daarbij kan de rol als partner in de verdrukking komen. In
vele gevallen wordt ‘zorgen voor’ de hoofdtaak. Dit betekent niet alleen een fysieke en emotionele
belasting, maar tevens een verandering in de relatie waarbij de ene partner in zekere mate afhankelijk
is van de ander. Het is essentieel dat je als mantelzorger een balans vindt tussen de tijd die je aan jezelf
spendeert en de tijd voor de ander – dit is een kwestie van kunnen volhouden.
De onderzoeksresultaten geven aan dat in Vlaanderen het aandeel 50-plussers dat informele hulp
verleent niet te verwaarlozen is. Dit is bijzonder belangrijk in de huidige context waar de vergrijzing van
de bevolking de vraag naar formele en informele zorg alleen maar zal doen toenemen. Mantelzorg zal
dus in de toekomst nog belangrijker worden, onder andere door de stijging van de levensverwachting
en omdat de meeste ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, ook als ze zorg nodig
hebben.
Bron: SHARE, 2006-2007, Leen Heylen en Aaron Van den Heede.
Voorafgaand aan de bevraging.
3
SHARE: Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe.
4
Sommige respondenten verleenden hulp aan meerdere personen; in dat geval werd de hoogste frequentie in acht genomen.
1
2
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Heb je een vraag over mantelzorg? Of wil je jouw
verhaal kwijt? Hieronder vind je de contactgegevens
van de mantelzorgverenigingen.
Steunpunt Thuiszorg vzw
Sint-Jansstraat 32-38 – 1000 Brussel
02 515 04 42
steunpunt.thuiszorg@socmut.be
www.steunpunt-thuiszorg.be
Ondersteuning in Thuiszorg vzw
Livornostraat 25 – 1050 Brussel
070 22 25 04
oit@mut400.be
www.lieverthuis.be
Kenniscentrum Mantelzorg vzw
Groeneweg 151 – 3001 Heverlee
016 22 73 37
info@kenniscentrummantelzorg.be
www.kenniscentrummantelzorg.be
Ziekenzorg CM vzw
Haachtsesteenweg 579 PB40 – 1031 Brussel
Mantelzorgtelefoon: 078 15 50 20
(iedere weekdag van 14.00 tot 18.00 uur)
mantelzorg@cm.be
www.ziekenzorg.be
Ons Zorgnetwerk vzw
Remylaan 4b – 3018 Wijgmaal
016 24 49 49
onszorgnetwerk@kvlv.be
mz.onszorgnetwerk.be // www.onszorgnetwerk.be

Emiel, 76
De bel gaat; het zal de verpleegster zijn die mijn vrouw komt verzorgen.
Mijn vrouw en ik zitten samen aan de ontbijttafel, ik maak haar boterhammen klaar.
Terwijl mijn dochter even is gaan wandelen met mijn vrouw, haal ik vlug boter in de
buurtwinkel.
Aan de telefoon met Jacques: ik vertel hem dat ik de redactie van ons ledenblad niet
meer kan verzorgen.
Na een lange discussie over een eventuele rusthuisopname, neem ik afscheid van de
kinderen.
Ik lees nog even in het boek ‘Leven met dementie’ en doe daarna het licht uit.
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Oma’s en opa’s = steunﬁguren
De huidige grootouders hebben nog maar weinig gemeen met de vorige generaties. Door
maatschappelijke ontwikkelingen en demografische veranderingen is de positie van de grootouders
veranderd. Begin vorige eeuw waren er veel grotere gezinnen, waardoor grootouders hun aandacht
moesten verdelen over al hun kleinkinderen. Een gezin met 10 kinderen kwam toen vrij vaak voor. Als
die kinderen op hun beurt kinderen kregen, dan waren er families met misschien wel 20 kleinkinderen.
De meeste gezinnen hebben nu een of twee kinderen, zodat kleinkinderen meer kans hebben op
aandacht van oma en opa. Bovendien krijgen vrouwen tegenwoordig later kinderen en worden mensen
dus ook later oma en opa. Dit grootouderschap duurt trouwens heel wat langer dan vroeger, want
we worden gemiddeld steeds ouder. Grootouders van nu zijn actiever, dynamischer, gezonder, … en
hebben andere noden en interesses dan de vorige generaties grootouders.
Grootouders zijn er in alle maten en gewichten. Ze spelen meestal een zeer belangrijke rol in het
sociale leven van hun kleinkinderen en zijn belangrijke steunpilaren die klaar staan wanneer er zich
problemen voordoen in het gezin of de familie. Sommigen vangen hun kleinkinderen dagelijks op
na school, anderen passen af en toe op hen bv. wanneer de ouders er eens samen op uit trekken of in
crisismomenten. De ene oma leest graag voor, bakt taart en vertelt grappige anekdotes over mama als
kind, de andere oma gaat liever shoppen of naar de speeltuin. De ene opa neemt zijn kleinkind mee met
de fiets of mee uit vissen. De andere opa helpt graag met rekenen en vertelt verhalen over vroeger.
In Vlaanderen spelen grootouders een belangrijke rol in de informele opvang van kinderen. De
SHARE-enquête toont aan dat 58% van de 1144 bevraagde Vlaamse 50-plussers regelmatig voor hun
kleinkinderen zorgen. Zo geeft 44% van de respondenten aan wekelijks de kleinkinderen op te vangen,
17% doet dit zelfs dagelijks.
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Tabel: Relatieve verdeling frequentie opvang kleinkinderen, Vlaanderen, 50-plussers die kleinkinderen
opvangen (n=657) 5
Vrijwel d agelijk s
Vrijwel elk e week
Vrijwel elk e m aand
Mind er vaak
5

%
17%
44%
18%
21%

So m m ige resp o nd enten zo rgen vo o r m eerd ere k leink ind eren; in d at geval wo rd t d e ho o gste frequentie in rek ening gebracht.

Hoe grootouders hun rol vervullen, verschilt van persoon tot persoon. De ene grootouder is de andere
niet. Het moet voor de oma’s en opa’s aangenaam blijven om hun rol te vervullen; daarom is het
belangrijk dat ze zich niet overladen of te erg vermoeien. Op die manier blijven ze genieten van hun
kleinkinderen en voelen ze zich niet verplicht om hen op te vangen.
Waarde(n)volle band grootouders - kleinkinderen
Tijdens de Ouderenweek organiseert de Grootouders- & Seniorenactie van de Gezinsbond op
13 november een ontmoetingsdag in de Factorij te Schaarbeek. Dit jaar staat in het teken van de
waardevolle rol van de grootouders. Zo komt onder meer Hoogleraar Koen Raes uitleg geven over
‘De waarde(n)volle band tussen grootouders en kleinkinderen’.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ronny De Schuyter op het nummer 02 507 89 45
of gosa@gezinsbond.be. Deelname in de kosten: 11 euro. Wie niet aanschuift voor het buffet betaalt
Yvette, 60
7 euro.

Ben je op zoek naar een leuke activiteit om samen met jouw kleinkind te doen?
Surf naar www.grootouders.be en je vindt er tips over gezondheid, ontspanning en kinderboeken.
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De sandwichgeneratie, zo worden ze genoemd, mensen die zowel de zorg voor
hun ouders als kleinkinderen opnemen. Deze zorgtaken combineren, is niet
altijd evident. Hieronder lees je een boeiende getuigenis van een zestiger.
U bent 60, u zorgt voor uw moeder en u neemt zorg op voor uw kleinkinderen. Wat houdt deze zorg
juist in?
“Zorgen staat hier eigenlijk vooral voor inzet. Mijn moeder kan gelukkig nog zelfstandig heel wat aan,
maar zij is 93 jaar en dat houdt in dat een aantal essentiële taken toch moeilijker worden en er met de
tijd meer en meer hulp nodig is. Ik denk bijvoorbeeld aan het boodschappen doen, het onderhouden
van het appartement, het zich verplaatsen.
Bijzonder belangrijk is eigenlijk de factor eenzaamheid. Als je zo oud wordt, dan overlijden vrienden
of kennissen en stilaan moet je kampen met het invullen van je tijd. We doen erg ons best om haar
hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen en dat is misschien wel de moeilijkste taak. Maar we moeten
de tijd delen. Want ook de moeder van mijn echtgenote wordt stilaan hulpbehoevend.
De kleinkinderen vangen we regelmatig op. Soms omdat hun ouders professioneel druk bezig zijn.
Dikwijls krijgen we een telefoontje omdat ze zelf zo graag eens bij opa en oma willen komen spelen of
logeren. Wie kan daar nu aan weerstaan?“
Ik neem aan dat een evenwichtige balans vinden tussen zorg dragen voor en voltijds werken niet
eenvoudig is.
“Omdat mijn echtgenote en ikzelf nog voltijds werken, kampen we met beschikbaarheid. Het is
vaak schipperen tussen tijd voor onszelf, de kinderen, de kleinkinderen en de moeders. We trachten
dat allemaal zo goed mogelijk te managen, maar evident is dat niet en soms stoot je wel eens op
onbegrip.
Ook de jongere generatie heeft het niet altijd zo bijster gemakkelijk. Er is de stress van de werkonzekerheid, van sommige financiële engagementen, het regelen van de kinderoppas tijdens de vakanties.
Onze generatie moet in feite bijzonder plastisch kunnen omgaan met allerlei maatschappelijke
veranderingen. Zolang je zelf fit genoeg bent, vul je die levenstaken al naar gelang je verantwoordelijkheidsgevoel, wellicht min of meer goed in. ’t Is echter hout vasthouden.
Wat men van de middengeneratie ook moge beweren, ze is volgens mij de onmisbare solidariteitsschakel.
We doen het allemaal vanuit het diepste van ons hart, uit plichtsbesef, uit solidariteit. Maar de balans
in evenwicht houden is niet evident. Ik denk dat er in de toekomst voor de middengeneratie meer
werkplasticiteit zal nodig zijn wil men die solidariteit blijven bestendigen.”
Wat drijft jullie om dit te blijven doen?
“Waarom we het blijven doen? Wellicht omdat we zelf in solidariteit zijn opgegroeid en van in den
beginne het ook samen eens waren dat een familie opbouwen de moeite waard is en veel meer zin geeft
aan je leven dan materiële luxe. Het is een kwestie van een keuze tussen hebben of zijn. Voor ons is die
keuze altijd duidelijk geweest.”
Hebben jullie nog voldoende tijd voor jullie zelf?
“Tijd voor onszelf houden we strikt in het oog. Af en toe zetten we samen een stapje in de wereld.
Dat laten we dan aan iedereen weten en daarin worden we ook echt gerespecteerd. Als de batterijen
opnieuw zijn opgeladen, dan kunnen we weer aan de slag.”
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Yvette, 60

DAGSCHEMA

Mijn dochter en kleinkinderen arriveren bij ons thuis. Lize en Milan kijken me
met slaapoogjes aan. Nog even wassen en een boterhammetje eten.
Met Milan achterop en Lize naast me, fietsen we samen naar school.
Maria (72), onze buurvrouw, komt langs. Terwijl we samen een kopje koffie
drinken, vraagt ze me of ik haar morgen naar het ziekenhuis wil brengen.
Ik pik de kleine (b)engels terug op aan de schoolpoort. Hun oogjes glinsteren als
ik hen vertel dat we deze middag frietjes eten.
Suzanne komt me oppikken om samen te gaan linedansen. Vandaag start onze
ouderenvereniging met een nieuwe cursus.
Terug thuis … dat uurtje sporten heeft me goed gedaan en is zeker voor herhaling
vatbaar.
Juist een uur aan de telefoon gehangen met mijn oudste dochter. Ze was helemaal
over haar toeren omdat Jelle, mijn kleinzoon, voor de derde keer op rij niet
geslaagd is.

Besluit:
Ouderen bewijzen als zorgdragers binnen de eigen familie en daarbuiten een dienst aan
de samenleving. Als de jongere generaties en de beleidsmakers zich dit goed zouden
realiseren, kan beter komaf gemaakt worden met het negatieve imago van de vergrijzing.
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Oudere werknemers aan de slag of aan de kant?
Als gevolg van de vergrijzing krijgt de arbeidsmarkt te maken met een grote uitstroom van oudere
werknemers en tegelijkertijd zijn er minder jongeren die de arbeidsmarkt instromen. Een manier
om die krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, is gebruik maken van groepen mensen die nu niet
werkzaam zijn, zoals oudere werknemers. Deze groep wordt steeds vitaler, en die vitaliteit samen
met hun ervaring kan meer ingezet worden. Momenteel zijn er 48 000 niet-werkende werkzoekenden
ouder dan vijftig.1
Om de werkzaamheid bij 50-plussers te verhogen, is het nodig dat er meer oudere werkzoekenden
aangeworven worden. In 2007 leek het alvast de goede richting uit te gaan, toen een studie van professor
Luc Sels aantoonde dat er in Vlaanderen meer 50-plussers in dienst werden genomen, wellicht door de
tewerkstellingspremie van de overheid. Toch zijn er in Vlaanderen nog heel wat inspanningen nodig,
want slechts 34,3% van de 55-plussers is aan het werk tegenover het Europese gemiddelde van 44,7%.2
De Lissabondoelstelling om tegen 2010 één op de twee 55-plussers aan het werk te zetten, lijkt nog
veraf.
Naast overheidsinitiatieven is er ook nood aan een mentaliteitsverandering zowel bij de werkgevers,
de werknemers en de hele samenleving. Dit is geen gemakkelijke opdracht. De economische crisis van
de jaren ’70 en de hoge jongerenwerkloosheid leidden tot een nieuwe maatregel waarbij men oudere
werknemers vroeger op pensioen liet gaan. In de overtuiging dat dit de werkloosheid bij de jongeren
zou wegnemen; helaas was dat niet het geval. Sindsdien is er een cultuur ontstaan waarbij ouderen

1

16

2

Bron: VDAB studiedienst, cijfers mei 2009.
Bron: www.werk.be, Vlaamse Lissabonrapportering 2008.
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steeds vroeger de arbeidsmarkt (willen of
moeten) verlaten. Aan de ene kant moedigt
men mensen aan om vroeger te stoppen met
werken, aan de andere kant worden mensen
aangemoedigd om langer te participeren
aan de arbeidsmarkt. Een merkwaardige
paradox.
Willen we onze mentaliteit veranderen,
dan moeten we ook de vooroordelen die er
bestaan ten opzichte van oudere werknemers
wegwerken. Onderzoek toont aan dat
heel wat Belgische bedrijven nog steeds
weigerachtig staan tegenover het aanwerven
van 50-plussers. Oudere werknemers zouden
vaak ziek zijn, niet flexibel, onproductief, niet
meer mee kunnen, … Door deze negatieve
beeldvorming worden hun kansen op de
arbeidsmarkt beperkt. En werkgevers die
een negatief beeld hanteren over oudere
werknemers zullen sneller geneigd zijn om
oudere werknemers met vervroegd pensioen
te sturen en minder geneigd zijn om in hen te
investeren.
Investeren in oudere werknemers en in de
opleiding van ouderen rendeert nochtans. Een
werkgever heeft meer kans dat een 50-plusser
vijf jaar later nog bij het bedrijf is dan een 25jarige. Ouderen zijn trouwer aan het bedrijf
dan jongeren die, zoals men het tegenwoordig
noemt, ‘jobhoppen’. Bovendien hebben
oudere werknemers een bredere werkervaring, beschikken ze over heel wat mensenen levenskennis, zijn ze betrouwbaarder en
geloofwaardiger voor klanten en kunnen
ze een coach zijn voor jongere werknemers.
De werknemers die bereid zijn om langer door
te werken, koppelen dit vaak aan het gevoel
van waardering en respect te krijgen van hun
werkgever. Ook een minder zware functie of
arbeidsduurvermindering speelt hier een rol,
zodat er meer ruimte is voor de eigen wensen.
Willen ondernemingen 50-plussers langer aan
het werk houden, dan zullen ze hier rekening
mee moeten houden.
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Maar niet alleen de werkgevers zullen hun beeld moeten bijstellen, ook de werknemers zelf. Velen
hebben het beeld dat men ‘OUT’ is, eens de 55 jaar gepasseerd. Maar de tijden zijn veranderd: een
vijftiger van vroeger, kan je niet meer vergelijken met een vijftiger van nu. Toen men vroeger de
pensioenleeftijd bereikt had, kon men er slechts een korte periode van genieten. Door de stijgende
levensverwachting, hebben gepensioneerden nu vaak nog 20 jaar voor de boeg. Bovendien brengen ze
die jaren in een betere gezondheid door. Als mensen steeds vroeger op pensioen zullen blijven gaan,
zijn mensen straks de helft van hun leven op pensioen … Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Ook op de arbeidsmarkt zal de vergrijzing nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Dit zal zowel
inspanningen vragen van de overheid, als de werkgevers en de werknemers. Het debat rond ‘langer
werken’ is volop aan de gang, maar momenteel wijzen de neuzen nog niet in dezelfde richting.
Willen we hier een succesverhaal van maken, dan zullen de betrokken partijen samen rond de tafel
moeten zitten. En zou het niet zinvol zijn de ouderen met hun ervaringsdeskundigheid over arbeid en
pensionering hierbij te betrekken?

Roger, 65

DAGSCHEMA

Ik laad de verfpotten en ladders in de camionette en vertrek.

Even stoppen om Tom op te pikken, de leerjongen die bij mij in dienst is.

Terwijl Tom de ramen en kozijnen afplakt, meng ik de verf.

De voormiddag is voorbij gevlogen … tijd om een hapje te eten.

Ik leg Tom uit hoe hij de decoratieve borsteltechniek Altamira moet plaatsen.

Het zit erop voor vandaag… morgen kunnen we de muren een tweede laag geven.
Nog vlug een douche nemen en ik ben klaar voor het verjaardagsfeest van mijn
dochter.
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Bedrijven zullen straks geconfronteerd worden met een grote uitstroom van
oudere werknemers. Hoe bereiden zij zich voor en hoe gaan zij om met oudere
werknemers? We vroegen het aan de diversiteitsmanager van Belgacom,
Aurélie Minne.
Er zijn heel wat vooroordelen t.o.v. oudere werknemers. Ze zijn minder flexibel, duur, onproductief,…
Wat is uw ervaring?
Aurélie Minne: “Belgacom heeft een groot aantal oudere werknemers. We doen ons best om deze
mensen gemotiveerd te houden. We waken erover dat iedereen, voor zover dat mogelijk is, de functie
kan uitoefenen die hem/haar het beste past.
We hebben daarvoor heel wat initiatieven genomen, bijvoorbeeld door opleidingen aan te bieden en
een beleid te voeren dat gericht is op een beter evenwicht tussen privé en werk (‘work-life balance’:
deeltijds werken, telewerken om dichter bij huis te kunnen werken, ...). Deze initiatieven gelden
uiteraard voor alle medewerkers; ze moeten ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in zijn functie
en dat het werk zich aanpast aan ieders noden.“
Wat kan de overheid doen om bedrijven nog meer te stimuleren in het aanwerven van 55plussers?
“Mensen leven steeds langer waardoor het voor de overheid steeds moeilijker wordt om hen een
menswaardig pensioen te blijven uitbetalen.
De overheid zal daarom een beleid moeten ontwikkelen dat aanspoort (premies of kortingen voor het
in dienst houden van oudere werknemers, bevordering van deeltijds werk na een bepaalde leeftijd,
fiscale maatregelen voor de betrokken werknemers, ...).”
We zullen langer moeten werken. Toch is nog niet iedereen hiervan overtuigd. Sommige mensen
willen nog steeds vroeg op pensioen. Zijn er extra stimulansen, zodat je 50-plussers toch langer aan
het werk kan houden?
“Voor 50-plussers zijn er een paar voordelen:
- Mensen die een zware functie hebben kunnen vanaf 50 jaar om een andere functie vragen.
- Ze kunnen ook vragen om geen nachtwerk te doen (shiftdiensten) en dus ook geen wachtdienst.
- Ze hebben recht op een deeltijdse loopbaanonderbreking tot hun pensioen.
- Vanaf 45 hebben ze één extra dag verlof per 5 jaar.”
In uw bedrijf zijn er heel wat oudere werknemers. Worden deze ingeschakeld in het begeleiden van
nieuwe werknemers?
“We hebben een peterschapsbeleid bij Belgacom. Mensen die voor het peterschap hebben gekozen,
zullen vanaf hun 55 tot hun 58 deeltijds werken. Tijdens die 3 jaren mogen ze iemand van hun
team vormen zoals een echte peter, een coach. Dit gebeurt op vrijwillige basis. In 2006 hebben 2800
medewerkers voor het peterschap gekozen.”
Hoe bereidt uw bedrijf zich voor op de grote uitstroom van oudere werknemers?
“We hebben onze Belgacom Corporate University (BCU) die opleidingen garandeert om het behoud
van de kennis te verzekeren. Als iemand met een specifieke background weggaat, kan de manager
iemand anders van zijn team op een opleiding inschrijven. BCU verzekert dat de kennis zo vlug
mogelijk beschikbaar kan zijn (met interne opleiding of als het nuttig is met een externe opleiding).
We analyseren onze jobsituatie: waar zijn er te veel mensen en waar hebben we er niet genoeg. Op basis
van die analyse ontwikkelen we opleidingstracks, zodat de lege plaatsen kunnen worden ingevuld.
Zoals bij elk vertrek van een werknemer is er ook tijdens het peterschap een competentieoverdracht.”
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Werken als vrijwilliger
Een op de vijf Vlamingen gebruikt een deel van zijn of haar vrije tijd om als vrijwilliger te werken. Het
zijn mensen die zich belangeloos inzetten voor een doel dat ze waardevol vinden. Dit doen ze, omdat
ze solidair zijn en willen meewerken aan een betere wereld. En daar zijn heel wat ouderen bij!
Uit de bevraging van de SHARE-enquête1 blijkt dat Vlaamse ouderen vrij actief zijn in het
vrijwilligerswerk2, zeker de 60-69-jarigen. Bij deze leeftijdsgroep geeft 23% aan in de afgelopen maand
vrijwilligerswerk te hebben gedaan, bij de 70-79 jarigen is dit 14% en bij de 80-plussers 4%. Van de 50plussers gaf 17% aan vrijwilligerswerk te doen.3
Ook het behoefteonderzoek van Dominique Verté e.a. (2007) geeft aan dat een grote groep ouderen
actief is als vrijwilliger (16,1%). Bovendien stelden deze onderzoekers vast dat ongeveer een even grote
groep actief zou willen worden als vrijwilliger - een onbenut kapitaal!
Als we kijken naar de intensiteit van het vrijwillig engagement gemeten aan de hand van het aantal
uren vrijwilligerswerk per week, blijkt uit onderzoek van Godemont e.a. (2006) dat de vrijwilligers
tussen de 55 en 64 jaar gemiddeld het hoogst aantal uren vrijwilligerswerk per week opnemen. Daarna
volgen de 65-85 jarigen met gemiddeld 7,6 uur per week; dat is een volle werkdag elke week.4
Tabel: Intensiteit van het vrijwilligerswerk naar leeftijd

Als men ouderen vraagt waarom ze vrijwilligerswerk doen, antwoordt 80% van de vrijwilligers dat
ze op die manier een nuttige bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Maar ook het sociale aspect
speelt een belangrijke rol. 56% van de mensen geeft aan dat ze zich engageren om zo in contact te
komen met mensen en 43% doet het om actief te blijven.
Tabel: Motieven voor vrijwilligerswerk3
56%

Om een nuttige bijdrage te leveren

80%

Omdat ze me nodig hebben

46%

Om geld te verdienen

1%

Om mijn vaardigheden te benutten of om actief te blijven

43%

Geen van bovenstaande

3%

SHARE 2006-2007: er werden 1842 Vlaamse 50-plussers bevraagd, waarvan 979 vrouwen en 894 mannen. De gemiddelde leeftijd was
64,5 jaar. Deze steekproef vormt een representatief staal van de Vlaamse bevolking en de resultaten kunnen dus gegeneraliseerd worden
op Vlaams niveau.
2
Vrijwilligerswerk: verstrekken van onvergoede arbeid aan partijen, organisaties, individuen waartoe de vrijwilliger geen contractuele,
familiale of vriendschapsgebaseerde verplichting heeft.
3
Bron: SHARE 2006-2007, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Prof. Dr. Karel Van den Bosch, Aaron Van den Heede.
4
Bron: Godemont, J., K. Goyvaerts en R. Marynissen (2006) De vergrijzing verzilverd? Een verkennend onderzoek naar ouderen in het
Vlaamse vrijwilligerswerk, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Antwerpen.
1
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Het is duidelijk dat ouderen heel actief zijn op het vlak
van vrijwilligerswerk! Zo zijn er heel wat ouderen die
zich inzetten op het gebied van erfgoed. In 43% van de
erfgoedverenigingen vormen de 60-plussers de helft van de
leden. Een aantal onder hen doet opzoekingswerk, verzamelt
waardevol cultuurbezit of draagt bij aan het onderhoud
ervan. Niet alleen op het vlak van het bewaren van cultuur
dragen ze hun steentje bij, maar ook in de sport, zorg, politiek
en nog veel meer. Ze beschikken over een enorm potentieel
op het vlak van kennis, levenservaring en maturiteit, die ze
kunnen inzetten. Kortom, hun dynamisme en inzet zijn voor
vele organisaties van onschatbare waarde.
Op zoek naar informatie over het vrijwilligerswerk?
De website www.vrijwilligerswerk.be informeert vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en belangstellenden over
diverse aspecten van het vrijwilligerswerk: vrijwilligersbeleid, wetgeving, nieuwe ontwikkelingen, publicaties,
activiteiten en ... vacatures.
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DAGSCHEMA

Michel, 73

Ik fiets naar het voetbalveld, waar ik straks de voetbalmatch van de Duiveltjes
begeleid.
3-1 gewonnen! Ik ben heel tevreden over mijn Duiveltjesploeg.
De kaarten voor de jaarlijkse barbecue vliegen de deur uit; even controleren of de
rekening klopt.
Ik ga aan het werk in de moestuin van mijn nicht. Na de dood van haar man
spring ik af en toe bij.
Op het terras aan het rusten; de boog kan niet altijd gespannen zijn.
Net aangekomen met mijn twee kleinzoons om de match van Club Brugge bij te
wonen.
Thuis bekijk ik nog even mijn e-mails voor ik in bed kruip.
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2011: Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk
Het jaar 2011 is uitgeroepen tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In de Europese Unie zijn er
miljoenen burgers die vrijwilligerswerk verrichten. Mensen van alle leeftijden zetten zich in voor hun
samenleving door een deel van hun vrije tijd te spenderen aan sociale organisaties, aan jeugdbewegingen, aan ouderenorganisaties, aan ziekenhuizen, aan woonzorgcentra, aan scholen, aan sportclubs,...
Dat vrijwilligerswerk een belangrijk, onmisbaar, waardevol onderdeel van de samenleving is, daar is
geen twijfel over.
Met dit Europees Jaar wil men het vrijwilligerswerk aanmoedigen en ondersteunen – met name
door de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken – van de door de lidstaten, de lokale en
regionale autoriteiten en het maatschappelijke middenveld geleverde inspanningen om zo gunstige
voorwaarden te scheppen voor het vrijwilligerswerk in de Europese Unie. Er worden vier doelstellingen
voorgesteld:
1.
2.
3.
4.

Creëren van een stimulerende omgeving voor vrijwilligerswerk in de EU.
Versterking van de positie van de vrijwilligersorganisaties en verbetering van de kwaliteit van
het vrijwilligerswerk.
Beloning en erkenning van vrijwilligersactiviteiten.
Bewustmaking van de waarde en het belang van vrijwilligerswerk.

De Europese Commissie verwacht dat het Europees Jaar zal leiden tot een toename van het
vrijwilligerswerk en tot een grotere waardering van het vrijwilligerswerk. Dit jaar kan natuurlijk pas
succesvol zijn door een gezamenlijke inspanning van Europese, nationale, regionale, provinciale, lokale
overheden, vrijwilligersorganisaties en de media.
Neem het Europese Jaar alvast mee in jouw plannen voor 2010 en 2011 en bespreek de mogelijkheden
binnen jouw organisatie.
Meer informatie vind je op www.eyv2011.eu.
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Vlaanderen telt veel vrijwilligers, onder hen ook heel wat ouderen. Engageren
jongere ouderen zich op dezelfde manier als de generatie voor hen? En kunnen
ouderen nog meer vrijwilligersrollen opnemen? Een gesprek met An Hermans,
vrijwilliger en voorzitter van de CD&V-senioren.
U doet als oudere vrijwilligerswerk. Wat betekent het vrijwilligerswerk voor u?
An Hermans: “Vrijwilligerswerk maakt voor mij essentieel deel uit van het samenleven. Zoals
inademen en uitademen. Ik heb het vooral gekend in het jeugdwerk en het verenigingsleven. In het
vrijwilligerswerk zit een ‘dienst’ aan medemensen. Tegelijkertijd is het ook een rijkdom aan ervaring,
verbondenheid en vriendschap. In wederzijds respect en afhankelijkheid geef je meestal samen met
professionelen een beetje glans aan het bestaan. Ik ben dankbaar kansen te krijgen om vrijwilligerswerk
te doen.
Mijn engagement als voorzitter van de CD&V-senioren vind ik een uitdrukking van een fundamentele
overtuiging: mensen kunnen en moeten hun hele leven betrokken zijn in het maatschappelijke leven.
Ook ouderen. Aangezien we moeten zeggen ‘ook ouderen’ is het voor ouderen niet zo vanzelfsprekend...
We moeten telkens ijveren om onze betrokkenheid te kunnen realiseren.”
Wanneer bent u begonnen met vrijwilligerswerk? Waarom?
“Ik heb heel mijn leven verschillende vormen vrijwilligerswerk gedaan. Soms was en is de scheiding
tussen professioneel werk en vrijwilligerswerk overigens nogal dun. De ‘strafste’ ervaring die ik had
met vrijwilligers was in de jaren ’80 in de vrouwenvereniging KAV. Toen stond ik aan de kant van de
professionelen in een subtiel samenspel met vrijwilligers. Initieel was het concept van de vereniging
dat ze in de bestuursorganen en organisatiepatronen gedragen werd door vrijwilligers. Professionelen
zijn er als ondersteuning. Ik heb toen ongelooflijk veel bewondering gehad voor die ‘sterke vrouwen’.
Schoolse opleiding hadden ze soms weinig, maar… des te meer ervaring, inzicht en kracht vanuit ‘de
school voor het leven’. Ik merk overigens dat het voor de meeste vrouwen een levenshouding is... Ik
kom ze nog geregeld tegen... Heerlijk.
Mijn huidig engagement situeert zich bij de CD&V-senioren. Zestigplussers kunnen hun lidmaatschap
in de partij ‘versterken’ door een engagement bij de senioren. Doorheen de hele partijstructuur van
plaatselijk tot regionaal loopt een werking voor ouderen die vooral door vrijwilligers gedragen wordt.
Informatie over beleid, ontmoetingen met mandatarissen, inspraak in partijstandpunten, acties...
wisselen elkaar af. Stem geven aan ouderen in het politieke en maatschappelijke leven is de ruggengraat
van de werking.“
Vindt u het moeilijk om jongere ouderen te betrekken bij het vrijwilligerswerk?
“Persoonlijk denk ik dat dit niet alleen van de ‘jongere ouderen’ afhangt. Ik ken tal van mensen die
pas hun beroepsleven beëindigd hebben en ‘zoeken’ naar een nieuw engagement dat hen boeit en hen
het gevoel geeft ‘nuttig en nodig’ te zijn. Ik denk eerder dat het een kwestie is van ‘kaders en vormen’
van verenigingen, organisaties, diensten… die of te gesloten zijn of niet de ‘juiste vragen’ kunnen
stellen aan kandidaat-vrijwilligers. Overigens, ook vrijwilligers kansen geven is een pluspunt voor
de betrokken organisatie, maar vraagt ook de gepaste tijd en aandacht. Onlangs was ik in Leuven in
de Wigwam, een kinderkribbe in een dynamische sociale wijk. In gesprek met de coördinatrice zagen
we een paar mooie taken voor vrijwilligers – ook oudere vrijwilligers - maar... ik vroeg me af waar de
coördinatrice de tijd zou vinden om dat te plannen, te begeleiden en te ondersteunen... Ik denk dat
hier ook nog taken liggen voor de overheid om het engagement van vrijwilligers nog betere kansen
te geven. Met een win-win resultaat voor de betrokken instellingen en diensten, de vrijwilligers en de
hele samenleving.”
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Men zegt dat de nieuwe vrijwilliger zich minder constant wil engageren, maar wel ten gepaste
tijde. Merkt u dit?
“Ik zou eerder zeggen: anders wil engageren. Ik merk dit. Maar... dat hoeft geen probleem te zijn.”
Kunnen ouderen nog meer vrijwilligersrollen opnemen in de samenleving?
“Uiteraard. Ik denk in het algemeen dat ouderen in de samenleving een actieve, meer zichtbare en
essentiële rol zullen gaan spelen. Dat kan in het vrijwilligerswerk maar ook in een langer aanwezig
blijven in het professionele leven. Er zal ongetwijfeld een meer soepele overgang komen tussen
professioneel leven en ‘rustpensioen’. Dat houdt o.a. in dat drastisch werk gemaakt wordt van
‘anders werken’ op het eind van de loopbaan, ruimte maken om gezinstaken, zorg- en beroepsleven
te koppelen... Ik ben er overigens van overtuigd dat tal van ‘jonge en minder jonge ouderen’ taken op
zich nemen die niet onder ‘vrijwilligerswerk’ en evenmin onder professioneel werk gerekend worden
(informele mantelzorg, kinderopvang, ...) maar die zwaarder wegen dan een loopbaan van 40 uur per
week. Veel ouderen van vandaag horen immers nog tot de generatie die moeilijk ‘neen’ kan zeggen...
Er ligt voor het beleid en voor organisaties die met en voor ouderen werken nog een braakland waar
maatschappelijk engagement, dienstbaarheid en zorg beter kunnen georganiseerd worden. En... waar
heel de samenleving meer glans van krijgt.“

Rosita, 74

DAGSCHEMA

In het Dienstencentrum bereid ik de broodjesmaaltijd voor de bezoekers.

Na de maaltijd breng ik Jef en Mariette, mijn buren, naar huis.
Elke woensdagnamiddag help ik Youssef en Amina met hun huiswerk. Binnenkort
is het vakantie en dan zal ik ze een tijdje moeten missen.
De zenuwen beginnen te komen … ik doorloop nog even mijn tekst voor ik vertrek
naar de generale repetitie van ons toneelstuk.
De voorstelling zit erop, ik ga huiswaarts.

Besluit:
Het potentieel van de ouderen is niet uitgeput. Een aantal mensen kunnen en willen langer een
betaalde job. Vrijwilligerswerk staat op het programma van de ouderen, maar sommigen moeten
hun rol nog vinden.
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Ouderen, de vergeten doelgroep?
In dit gehele discours mogen we zeker de rol van ouderen als consument niet vergeten. Ouderen zijn een
interessante en actieve consumentengroep, die in aantal toeneemt. In 2008 telde Vlaanderen 1 455 338
zestigplussers. Tegen 2060 komen daar zo’n 888 143 mensen bij, een groei met 61,03%. Nog sprekender
is de aangroei van het aantal 80-plussers: van 288 938 naar 785 127, of een groei met 171,73%.1
Oudere consumenten worden door marketeers vaak beschouwd als trouwe consumenten. Ze denken
dat ouderen vastgeroest zijn aan hun vertrouwde merk. De resultaten van de enquête van Neos (2008)
doorprikten dat idee van de klantentrouw van oudere consumenten. Ouderen hebben namelijk de tijd
om alles naast elkaar te leggen, te vergelijken en dan te kiezen. Ze kunnen net zo goed trendsetters zijn
en belangstelling tonen in nieuwe producten en technologieën. Ouderen zijn als consumentengroep
kritisch en kwaliteitsbewust en hechten veel waarde aan een goede serviceverlening.
Aangezien het aandeel ouderen de komende jaren sterk zal stijgen, zal hierdoor ook de vraag naar
bepaalde vormen van dienstverlening (sport, toerisme, recreatie, zorg en hulpverlening, …) en
specifieke producten (elektronica, verzorgingsproducten, voedingsmiddelen, …) toenemen. Dit
betekent een nieuwe markt voor marketeers, productontwikkelaars, bouwfirma’s, enz. Toch worden
ouderen door vele bedrijven nog niet beschouwd als een belangrijke en aparte doelgroep met eigen
noden en wensen. De meeste marketingcampagnes focussen zich nog steeds op mensen jonger dan 50
jaar. Dit is merkwaardig aangezien vijftigplussers 35,85% van de Belgische bevolking uitmaken.2
Nochtans biedt de zilveren economie het bedrijfsleven nieuwe kansen. De ouderen van nu kun je niet
meer vergelijken met vorige generaties; ze staan anders in het leven en dit biedt enorme mogelijkheden
voor het bedrijfsleven. De meeste ouderen zijn actief, gezond en de meeste zestigers en zeventigers
zijn kapitaalkrachtiger dan hun vorige generaties (zie grafiek). Dit zal leiden tot een grotere vraag naar
persoonlijke diensten. Het is aan de bedrijven om deze noden te detecteren en daar op een gepaste
wijze op in te spelen. Naast economische groei, kan de ‘zilveren economie’ nieuwe banen scheppen in
een groeiende markt met nieuwe diensten en producten.
1
2
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Grafiek: Evolutie van de totale consumptie-uitgaven per capita in prijzen van 2004
België, 1978-2004, in euro per jaar

Pacolet, J. (2007), Uitgaven en koopkracht van de ouderen in het algemeen en
hulpbehoevende ouderen in het bijzonder, www.socialsecurity.fgov.be.

Bij het creëren van die nieuwe diensten of producten kunnen ouderen een belangrijke rol spelen
in de ontwikkelingsfase. Het is niet de bedoeling dat er van elk product een ‘ouderenversie’ wordt
gemaakt. Ouderen geven zelf aan dat ze vaak niet zitten te wachten op een eigen product; aan speciale
producten voor ouderen kleeft immers het nadeel van stigmatisering. Bovendien willen ze gebruik
kunnen maken van dezelfde dingen die de jongeren in de winkel kopen. De bedrijven staan dus voor
de uitdaging om hun producten zo te ontwikkelen dat ze door alle leeftijdsgroepen optimaal kunnen
benut worden. En dat is nog niet altijd het geval. Neem nu de meeste gsm’s: 101 functies waarvan je
er amper 10 echt nodig hebt, een ultra design kleurenscherm waar je soms de letters niet kan lezen
en van die toetsjes waar zelfs een kind moeite mee heeft. Gelukkig hebben sommige bedrijven al een
eenvoudiger model ontwikkeld, dat gebruiksvriendelijker is, met grotere toetsen, een eenvoudig menu,
een leesbaar scherm en luidere beltonen. Niet alleen ouderen hebben hier baat bij, maar ook heel wat
anderen. Wil men inspelen op de behoeften van ouderen en een succesvol product ontwikkelen, dan
gaat men best na wat ouderen zelf willen en nodig hebben. De doelgroep betrekken vanaf het begin,
is hier de boodschap.
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De Neos-enquête werd door 1 500 leden en niet-leden van 50 tot 91 jaar ingevuld en peilde naar
hun algemene winkelgewoonten en hun mening over nieuwe technologieën, promoties en reclame.
Daarnaast werden de respondenten ook bevraagd over hun ervaringen bij de kleinhandel en
dienstverlening, de vrijetijdssector en de banken en nutsvoorzieningen. De resultaten vind je op
www.deoudereconsument.be (uw mening als consument: resultaten enquête).

DAGSCHEMA

Anna, 62

Ik sorteer de boeken in de bibliotheek en help een meisje dat de laatste DVD
met Johnny Depp zoekt.

Op zaterdag ga ik telkens eten bij mijn moeder. Volgende week wordt ze 85!
We zijn volop bezig met de voorbereiding van het verjaardagsfeest.
Ik spring even binnen bij mijn dochter, ze was haar bril bij me vergeten.
Ik help mijn buurvrouw van 82 met haar administratieve en financiële
zaken.
Juist op tijd in het cultureel centrum…gelukkig heeft Isabel een plaatsje voor
me gereserveerd in de zaal, zodat ik de toneelvoorstelling van dichtbij kan
volgen.
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Ouderen als consument van culturele producties
Ouderen participeren in ruime mate aan het culturele leven. Zij doen dat onder andere als ‘consument’
van culturele producties. Onderstaande tabel geeft duidelijk aan dat ouderen een belangrijke groep
cultuurgebruikers zijn. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de 55-64- jarigen een museum, tentoonstelling
of galerij in België bezocht. Dat is net zoveel als het gemiddelde. Ook de participatiegraad van de 75plussers is hier tamelijk hoog nl. 29,5%. Een derde van de 55-64 jarigen stapte een museum binnen
in het buitenland en ook de leeftijdsgroep van 65-74 jaar scoort hier met 22,7% bijzonder goed.
Zoals verwacht is de participatiegraad bij rock- of popfestivals eerder aan de lage kant. Waar de
oudere leeftijdscategorieën dan weer hogere cijfers halen, is het bijwonen van een theater van een
amateurgezelschap. Gegeven het feit dat deze groep de komende jaren alleen maar groter zal worden,
zal hun belang als cultuurconsument nog toenemen.
Tabel: Cultuurparticipatie per leeftijd en per discipline
55-64 jaar 65-74 jaar
Bezoek Belgisch museum, galerie of tentoonstelling
Buitenlands museum (minstens één keer per jaar)
Bijwonen klassiek concert/festival
Opera
Rock- of popfestival
Jazz of bluesconcert
Folkloristisch/traditioneel concert/festival
Theater professioneel gezelschap
Theater amateurgezelschap
Ballet of dans professioneel gezelschap
Ballet of dans amateurgezelschap

45,3%
30,7%
28,6%
9,0%
10,9%
9,5%
14,2%
32,3%
35,0%
10,5%
11,1%

31,9%
22,7%
19,1%
6,2%
4,6%
7,2%
12,9%
22,2%
26,1%
9,7%
9,8%

75+ jaar
29,5%
16,3%
19,8%
5,4%
0,0%
0,9%
2,7%
15,5%
22,1%
3,9%
5,8%

Alle
leeftijden
45,6%
35,9%
33,5%
7,9%
35,2%
12,2%
17,9%
32,4%
36,5%
12,9%
13,9%

Bron: APS (Administratie Planning en Statistiek), cijfers 2007.

Besluit:
De toename van het aantal ouderen zorgt ook voor een groei van de consumentengroep. Dit zal
zich niet alleen vertalen in koopgedrag, maar ook in het gebruik van diensten en zorg, alsook in
een toename van de participatie aan cultuur, vorming, … . De consumentenmarkt moet rekening
houden met de ouderen door hen te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten. Het blijft opletten voor misbruik van de ouderen als consument en voor de idee dat geld
bij de ouderen kan gehaald worden.
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ACTIVITEITEN
Om het debat aan het rollen te brengen, worden verschillende activiteiten aangeboden. Zo kan je zelf
met je ouderenvereniging, dienstencentrum of woonzorgcentrum een activiteit organiseren.
Heb je zin in een gespreksnamiddag of ben je liever creatief bezig en speel je graag toneel? Er is voor
elk wat wils. Enkele activiteiten leggen vooral de focus op het zichtbaar maken van de rollen die
ouderen opnemen, andere activiteiten spitsen zich meer toe op een specifiek domein.
De Ouderenweek is hét moment bij uitstek om één van de volgende activiteiten te programmeren en
erin te rollen!

BEZOEK DE MANTELZORGER
OF
BRENG MANTELZORGERS SAMEN

!

Zorg voor opvang, een interim voor de zorg die in die tijd nodig is.
Hier kan je binnen de groep van je organisatie de rollen verdelen.

Bedoeling: Al te vaak wordt de mantelzorger vergeten. Al te vaak wordt er over mantelzorgers
gesproken, maar zitten zij thuis bezig voor hun zorgbehoevende partner, broer, zus, vriend, kind.
Ze vinden niet zo gemakkelijk een gaatje om er zelf eens uit te zijn. Ze krijgen niet zo dikwijls een
luisterend oor. Het is goed hem/haar wat te verwennen, liefst zelfs méér dan eenmalig.
Belang: Bereken de kost: minimumloon X aantal uren (slapend, zorgend/werkend, aanwezig).
Hiermee kan je aangeven dat de mantelzorger niet alleen een steun is voor de partner/familie, maar
zijn boterham waard is, van grote betekenis is voor de maatschappij, en vooral voor de persoon die
deze warme zorg krijgt van een persoon die in een nauwe relatie staat met de zorgbehoevende.
Uitlaatklep: Laat de mantelzorger zijn/haar verhaal doen (uren, zwaarte, continuïteit, …) en zoek ook
naar de voldoening, het plezier die hij of zij ervaart.
Trap niet in de valkuil en kom niet met je eigen verhalen; de mantelzorger is aan het woord en mag
zijn/haar gevoelens luchten, de beleving delen.
Verdeel de mantelzorgers uit de wijk in kleine groepjes; zo heeft iedereen meer kans in nauwer contact
te komen en zichzelf meer te uiten.
Bespreek wie van jouw groep meewerkt aan deze activiteit. Link deze ouderen aan de mantelzorgers, waarbij gelet
wordt op ieders eigenheid zodat het kan klikken met de mantelzorger.

T�� 1

T�� 2

Een blijk van waardering, bijvoorbeeld een lied, een bloem, een foto, … iets wat ze kunnen meenemen
naar huis, laat de aandacht en waardering doorzinderen de dagen nadien.

T�� 3

Tast na afloop af of de mantelzorger er iets aan gehad heeft. Vraag na of dit initiatief voor herhaling
vatbaar is.

Eventueel: Lijst de problemen van de mantelzorgers op.
Wat kan er verbeterd worden? Bij wie moet daarvoor aangeklopt worden?
Geef daarvan een weerslag door op het OCMW, in het sociaal huis, bij de mutualiteit, aan het
gemeentebestuur, aan de thuiszorgdiensten, aan de Vlaamse Ouderenraad.
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NIEUWE ROLLEN???
EEN DENKNAMIDDAG
Een aantal rollen zijn kortgeleden ontstaan in onze westerse maatschappij. Denk maar aan palliatieve
hulpverlening, leesoma’s en leesopa’s in scholen, adoptiegrootouders, oudere coacht jongere werknemer
op de werkvloer, lid van de ouderenadviesraad, lid van de bewonersraad in het rusthuis, redder in nood
bij problemen van allerlei aard bij kinderen en kleinkinderen, bijspringen in het nieuw samengesteld
gezin van de kinderen, een boodschap overbrengen in een jongerengroep, …
In onze huidige maatschappij waar het aantal gepensioneerden elk jaar fors aangroeit, kunnen we
ons afvragen of er nog nieuwe rollen zijn waarin ouderen zich kunnen waarmaken. En dit is niet
onbelangrijk. Is het niet zo dat we met de pensionering onze status verliezen? Is het niet zo dat we aan
beleidsmakers en alle burgers willen zeggen dat ouderen hun boterham en pensioen waard zijn (naast
alle werk in de zogenaamde actieve periode waarbij je als werkende het pensioen van de toenmalige
gepensioneerdengroep betaalde)? Maar geen gezeur, we worden met z’n allen ouder, we blijven langer
gezond, we kunnen uitgebold zijn op de werkplaats, maar we kunnen in verscheidene andere rollen
inrollen. Het leuke eraan is dat je zelf het stuur in handen hebt: je kan kiezen wat je graag doet, wat je
interesseert, rollen die niet of nauwelijks ingevuld worden, je kan je engagement zo sterk en zo zwak
maken als je zelf wil, op zelfgekozen dagen en uren, … Zo zijn de kansen voor ouderen heel mooi.
En zijn er nu rollen die onze huidige maatschappij vernieuwen? Zijn er rollen die geknipt zijn voor
ouderen en die niemand anders invult? Stof om een namiddag met de ouderenvereniging of het lokaal
dienstencentrum of de lokale ouderenadviesraad over na te denken!
1. Welke rollen voeren we nu als ouderen allemaal uit?
2. Wat zijn nieuwe rollen in deze maatschappij?
3. En hier splitsen we:
Wat kan een nieuwe rol voor mij zijn?
Rollen die anderen vertolkt hebben in voorgaande vragen, kunnen suggestief zijn voor andere
deelnemers.
Wat zijn nieuw uit te vinden rollen die nuttig zijn in de wereld rondom ons?
Het is de moeite om hierover stevig na te denken. Het zijn rollen die kunnen helpen om de wereld
beter te doen draaien. Het kunnen rollen zijn die aandacht geven aan mensen die in de vergetelhoek
zitten. Enz. enz. enz.
4. Politiek en inspraak (opletten dat je geen versleten grammofoonplaat afdraait, m.a.w. probeer nieuw
en probleemoplossend te denken):
Hoe kunnen we onze rol als ervaren burger in de politiek versterken?
Welke politieke functie kun je/wil je opnemen?
Hoe kun je de rol van de ouderen voor een ouderenvriendelijk beleid versterken?
Wat zijn de valkuilen?
Als laatste moment van de denknamiddag bespreek je hoe je de ideeën van de bespreking kan
concretiseren en maak je een afspraak voor de uitwerking ervan.
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AAN HET WERK OF AAN DE KANT?
Dit najaar wordt een pensioenconferentie gepland. Een taskforce van specialisten en vakbonden
werkt aan de voorbereiding. Door in lokale groepen te spreken over werk, sociale zekerheidsbijdragen, pensioenen en rollen maken we onze eigen taskforce.
Wat?
Dialoog met werkenden, zowel jongere als oudere werknemers, met bedrijven.
Dialoog met vakbonden (lokaal).
Doel:
- Ervaringen doorgeven – aankomers krijgen een beeld over hun nabije pensionering door de
ervaringsdeskundigheid van gepensioneerden.
- Durven nadenken over beroepsloopbanen: de voorbije, de huidige en de toekomstige loopbanen.
- Durven nadenken over de activiteit doorheen de levensloop.
- Willen kritisch denken over de pensioenleeftijd.
- Willen nadenken over de tijdsinvulling na de pensionering.
- Het gesprek over arbeid en pensionering aangaan met werknemers, werkgevers en hun
organisaties.
Inhoud van de bespreking:
- Hoe heb je het stoppen met werken ervaren?
Heb je er naartoe geleefd? Je loopbaan geleidelijk afgebouwd? Ben je bruusk gestopt, van voltijds
werken naar voltijds zonder baan?
Op welke leeftijd stopte je?
Was het een vrije keuze? Een verplichte stop omwille van je leeftijd? Waren er maatregelen om
de werkloosheid te drukken? Kwam er druk van collega’s, werkgever of familie om voortijdig te
stoppen met werken?
Soort pensioen: brugpensioen, vervroegd pensioen, wettelijke pensioenleeftijd, overlevingspensioen?
- Wat denk je zelf over het moment/de leeftijd waarop je stopte met werken?
- Heb je nu het idee dat je langer zou kunnen werken of niet? Reden.
Denk je dat meer mensen NU tot hun 60-65ste kunnen werken? Waarom?
- Wat heb je sinds je pensionering in de plaats gezet van je werkuren?
- Wat zou je mensen aanraden als je weet dat je met de pensionering nog gemiddeld 20 jaar te leven
hebt?
Kan van oudere werknemers gevraagd worden langer te werken (tot 65 jaar) om de arbeidsmarkt
van genoeg werkvolk te voorzien en om de pensioenen betaalbaar te houden?
- De overheid zet de gepensioneerden aan om vrijwilligerswerk en/of mantelzorg op te nemen.
Mag/moet deze stimulans nog verscherpt worden? Vind je vrijwilligerswerk normaal na een lange
arbeidsloopbaan? Vind je vrijwilligerswerk van gepensioneerden een alternatief voor het werk op
de arbeidsmarkt? Mag vrijwilligerswerk een kans zijn voor diensten die de overheid niet of niet
voldoende kan organiseren en financieren?
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Voorbereiding:
- Bespreking in de afdeling:
Willen we deze dialoog aangaan?
Met wie?
Hoe gaan we dit organiseren?
Kies of er een gesprek wordt aangegaan met
vakbondsafgevaardigden, werknemers van
verschillende leeftijden, werkgevers, lokale
politici, in een lokaal bedrijf.
Ga na welk tijdstip best geschikt is: kan
het tijdens de kantooruren of moet een
avonddialoog worden ingelegd?
Bespreek welke vragen je zal stellen.
Verdeel de taken: inleider – gespreksleider
– verslagnemer.
- Probeer vooral heel eigen reacties en ervaringen
boven te halen, persoonlijke inzichten. Wat we
al zo vaak gehoord en gelezen hebben, brengt
ons geen stap verder.
- Probeer enkele stevige besluiten te formuleren
van overeenkomst of onenigheid (motiveer
ze) en zoek naar de originele punten die
de discussies van de laatste jaren kunnen
vooruithelpen en het waard zijn om vermeld te
worden op de pensioenconferentie.
- Kom naar de pensioenconferentie en vertolk
daar de ideeën van de dialoog en/of van je
achterban. Stuur jouw ideeën door, zowel naar
de verantwoordelijke ministers als naar de
Vlaamse Ouderenraad.

DAGSCHEMA

Simone, 75

Deze morgen heel vroeg uit
de veren om mijn dochter en
haar gezin af te halen op de
luchthaven.
Ik luister geboeid naar de
reisverhalen van Soetkin en
Bart, mijn kleinkinderen.
Ik bel even met Margriet die
het sinds de dood van haar
zoon heel erg moeilijk heeft.
Sinds ik computerles volg, is er
een hele nieuwe wereld voor
me open gegaan. Vandaag
leren we hoe je een foto moet
bewerken.
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PROBLEMEN BIJ ROLUITVOERING
Genoeg stof voor discussie in de afdeling van je ouderenvereniging, met de ouderen in het lokaal
dienstencentrum, in een open vergadering van de ouderenadviesraad.

Aanpak:
Brainstorm over de problemen die iemand kan ondervinden bij het uitvoeren van zijn/haar rol – lijst ze
ondertussen op. Let op voor ellenlange uitweidingen want dan kom je niet aan het belangrijkste deel.
Onderaan vind je een aanzet als inleiding of voor gebruik als de deelnemers niet vlug loskomen.
Hang een blad naast de probleemopsomming. Tegenover elk probleem worden oplossingen gesteld:
Wat? Wie? Hoe?
Eindfase: Wat brengen we over? Naar wie? Wanneer?
Dit is alvast een voorbereiding, een kans voor elementen die op het Ouderenparlement van 26 april
2010 aan bod kunnen komen. De stellingen die het Ouderenparlement moeten voorbereiden, worden
in oktober aan de ouderenverenigingen, aan de lokale ouderenraden, aan de lokale dienstencentra, aan
de woonzorgcentra bezorgd zodat iedereen de kans krijgt om dit met de achterban te bespreken.
Voorbeelden van probleemsituaties:
- Een oudere persoon geeft zijn rol niet af. Zo krijgt een zestiger geen kans.
Het wordt een groep van 80-plussers waardoor de overlevingskansen van de groep bedreigd
worden.
De groep is niet aanlokkelijk voor zestigers.
Hoe draai je de knoppen om naar een dynamische, eigentijdse en voortlevende organisatie van
ouderen?
- De rol wordt te zwaar, maar ik wil niet stoppen want dit is mijn lang leven, want anders heb ik niks
meer, minder zinvolle dagen, minder kameraden, …
Ik blijf werken in de vereniging en in het lokaal dienstencentrum om bezig te blijven, om in contact
te komen met andere mensen, omdat ik niet de hele tijd kan/wil thuis zitten, …
- Als vrijwilliger moet ik veel kosten zelf dragen.
- Zijn we wel verzekerd bij al die soorten vrijwilligerswerk? Bij al die losse initiatieven?
- De kinderen vragen zoveel van me. En als ik niet stante pede bereid ben om …, inspring voor …, …
Ik wil een goeie verstandhouding met hen behouden.
- Help, ik ben gesandwicht. Ik wil ook nog iets anders dan bezig zijn met zorgen voor de kinderen
van mijn kinderen, voor mijn ouders en schoonouders. Ik wil nog iets anders dan zorgen voor
anderen.
- Eens een functie in een (ouderen)organisatie of in het vrijwilligerswerk wil/moet men dit volhouden.
Het kan een zelfopgelegde verplichting zijn. Je kan het gevoel hebben dat volhouden verwacht
wordt, of misschien wel een eis is. Of heeft het een beetje met eigen prestige te maken? Wordt het
een krampachtig volhouden?
- Als oudere vrijwilliger wil ik ook variatie in mijn engagementen, in de verantwoordelijkheid die ik
opneem.
Het is niet gemakkelijk om ergens als nieuweling binnen te geraken.
De huidige functie kan ik niet laten vallen want ik heb geen opvolger.
- De kleinkinderen zijn zo druk, zo levendig. Hoe graag ik ze ook zie… ik ben blij als ze weer de deur
uit gaan. “Tot de volgende keer oma.”
- De kinderen vinden het normaal dat oma en opa klaarstaan, bijspringen, klussen, kinderen opvangen,
wat huishoudelijk werk voor hun rekening nemen, …
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DE ANDERE PETITIE
Om de bedrijvigheid van de ouderen in beeld te brengen, vult elk lid van de vereniging, gebruikers van
het lokaal dienstencentrum, bewoners van het woonzorgcentrum en/of de serviceflats,... onderstaande
fiche in....
Je kan dit ook organiseren via de lokale ouderenadviesraad.
Je bundelt het pakket en maakt een afspraak met de burgemeester of het schepencollege om dit pakket,
samen met een woordje uitleg, te overhandigen.
Uiteraard roep je de lokale pers op zodat de rollen die de ouderen in je gemeente opnemen ook bij een
breder publiek gehoor krijgen.
Je kan er uiteraard iets ludiek van maken, een geanimeerde namiddag.
Voorbeelden:
• Een fotoreportage
• Een filmpje
• Een presentatie via toneel, orkest, powerpoint
• Aankondiging met de belleman
• Het ouderenschepencollege in zitting van...
met uitnodiging voor gemeenteraad en schepencollege.
Tip: je kan hier de raadszaal van de gemeente gebruiken.
• Het gewicht van de ouderen: rollen op de weegschaal.
Geef een presentatie op de markt.
Gebruik liefst een antieke weegschaal.
Maak een visuele voorstelling van verschillende rollen, bijvoorbeeld met een gebruiksvoorwerp
van elke rol.
• Je kan uiteraard een rollenboek presenteren (zie de brochure van de Ouderenweek 2008).
Tips:
• Bereid een speech voor.
• Vraag aan de gemeenteraad en de pers dit evenement bekend te maken met de klemtoon op de
inhoud van de verscheidenheid van rollen, de betekenis van de ouderen in de maatschappij.
M��� DAG
����:
�����:
Opstaansuur:
Voormiddagactiviteit:
Middagactiviteit indien het een rol betre�:
Namiddagactiviteit:
Avondactiviteit:
SOM (aantal uur dat ik vandaag actief was voor anderen) =
Vul enkel in wat je aan activiteit doet dat een rol betekent waardoor je een meerwaarde bent voor de
gemeenschap.
Wie verscheidene dagen een rolinvulling heeft die anderen of diensten ten goede komt, vult dit
op verschillende formulieren in. Plak niet alles samen op één dag want dat zou ongeloofwaardig
overkomen.
Maak vooraf een voldoende aantal gelijkvormige formulieren klaar.
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DAGSCHEMA

Na het lekkere ontbijt ga ik langs bij mijn
medebewoners om te vragen of ze iets nodig
hebben van de markt.
Ik ben net op tijd terug in het rusthuis voor het
middagmaal. Nadien ruim ik de borden op en
ga naar mijn kamer voor een kleine rustpauze.
Ik dek de tafels vooraleer de bingo begint.
Helaas niet gewonnen, maar wat een fijne
namiddag!
Bertha (89) komt me vragen of ik haar zoom
kan herstellen.
Mijn kleindochter komt langs met haar nieuwe
vriend. Het ziet er een sympathieke kerel uit.
Morgen gaan eten met de familie… een goede
nachtrust zal me goed doen.

ROLLEN VAN ONDER HET STOF
Reden:
- Omdat deze rollen altijd bestaan hebben.
- Omdat ouderen deze rollen altijd vervuld hebben.
- Omdat de maatschappij zo weinig zicht heeft op deze
rollen.
- Omdat ouderen onzichtbaar bezig zijn in allerlei
rollen.
Rollen:
- Als animator van de kleinkinderen.
- Als interim-opvoeder terwijl de ouders nog niet terug
zijn van hun werk.
- Als familiedraad door de eigen geschiedenisjes door
te geven.
- Als klusjesman op leeftijd.
- Als oma die weg weet met de kwaaltjes van de kleine
kinderen.
- Als steunpilaar voor de migrantenkinderen uit de
buurt.
- Enz. enz. enz.
Methodiek:
Maak een toneel of een aantal sketches die al deze rollen en zoveel andere rollen concreet en dynamisch
tonen.
Als komische noot kan een mattenklopper al veel dienst doen om de rollen van onder het stof te
halen.
Zorg dat je de verschillende rollen levensecht, maar ook ludiek en dynamisch voorstelt.
Het is de bedoeling dat je publiek krijgt zodat de andere generaties, de gewone burger, zich meer
bewust wordt van de rol die de ouderen in de maatschappij opnemen. Ga met je voorstelling naar KAV
of KVLV, geef het als voorsmaakje van een toneelavond van een amateurgezelschap, speel sketches op
de wekelijkse markt, … zoek dus uit hoe je je boodschap bij een breder publiek kan brengen.
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BESCHIKBAAR!!!
Een verrassende vraag aan...
Een verrassende en veelzijdige hulp...
Laat een dag zien wat je kan. Geef samen een dag tijd aan...
Met je afdeling, met het dienstencentrum een dag aan het werk voor...
het gemeentebestuur, het OCMW, de groendienst, het natuurdomein, het park, de school, het
speelplein, een gehandicaptenorganisatie, ...
Yep, we organiseren – Yep we steken de handen uit de mouwen op een onverwachte plaats, op een
onverwacht moment, onverwacht voor een organisatie.
Wij hebben een doel: we laten zien wat we waard zijn, we kosten niet alleen, we zijn zelf ook
inzetbaar.
Een gezamenlijke voorbereiding is wel nodig:
- Leg het plan uit.
- Vraag wie er allemaal meedoet van je groep.
- Bepaal een datum.
- Maak een keuze van een dienst, vereniging, ... (niet klassiek gaan).
- Ga je aanbod bespreken.
Een tweede bezoek zal nodig zijn om concrete invulling te krijgen voor de hele ploeg. Ze moeten
weten dat je het meent!
- Informeer de collega’s van de groep: Wat – Wanneer – Waar – Hoelang.
Vraag na of iedereen het plan ziet zitten en zal uitvoeren.
Bespreek de nodige outfit en eventueel het gebruiksmateriaal.
Aandachtspunten uitwisselen.
En… als dit meevalt, maak meteen een afspraak voor volgend jaar. Of... kan je zo lang niet wachten
en wil je meer/vaker daar de handen uit de mouwen steken, maak dan de taken permanent. Maak
goede afspraken, zorg voor haalbaarheid voor individu en groep, hou het in een goede balans (niet
verplichtend).

Paul, 66

DAGSCHEMA

We hebben vandaag geluk met het weer, ideaal dus om in de tuin van mijn dochter te
werken. Die mensen hebben het zo druk, ze zijn blij als vader een handje helpt.
Ik ga nog vlug langs bij de winkel om wat inkopen te doen. Het boodschappenlijstje van
mijn vrouw ontleden is altijd een boeiende bezigheid. Gelukkig moet ik vandaag niet
teveel meebrengen.
Deze namiddag begeleid ik de fietstocht met de gepensioneerden. Nog even checken of
ik alles bijheb en dan kan ik vertrekken.
De opkomst is geweldig, dankzij het mooie weer zeker. We vertrekken voor een tocht van
12 kilometer.
De rustpauze heeft iedereen deugd gedaan. Nog een laatste rit en de tocht zit erop.
We praten gezellig na met enkele bestuursleden over de geslaagde dag.
Ik kruip vandaag eens vroeg onder de wol, dat mag wel na zo’n drukke dag.
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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
Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel

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
Stropkaai 38, 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.secretariaat@groen-plus.be
www.groen-plus.be

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

 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
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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

Lodewijk De Raet
 Stichting
Kon. Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent
tel.: 09 382 75 70
info@de-raet.be
www.de-raet.be
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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

Ouderenweek 2009

Met dank aan
De leden van de Stuurgroep Ouderenweek-Ouderenparlement:
Goddie De Smet, Huib Hinnekint, Guido De Corte, Roger Withofs, Hilda Beeckmans, Jaak Kusters,
Laurens Lemmens, Jules Claikens, Maria Werbrouck, Pieter Van Parys, Laurent Stalpaert, Gilbert Van
den Neucker, Kathy Louagie en Mie Moerenhout.
Ingrid Lombaert, die vol enthousiasme samen met de fotograaf op pad ging.
Alle mensen die meegewerkt hebben aan de fotoreportage.
De geïnterviewden voor hun boeiende getuigenissen.
Aaron Van den Heede en Karel Van den Bosch van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
voor het bekomen van de SHARE-resultaten. SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in
Europe) is een enquête bij de bevolking van 50 jaar en ouder in een groot aantal Europese landen, met
het oog op de verzameling van nieuwe, internationaal vergelijkbare en longitudinale gegevens over
ouderen.
Bart Beernaert voor het nalezen van de brochure.

Bibliotheken of rusthuizen die het Informatieblad ACTUEEL regelmatig wensen te ontvangen,
kunnen inschrijven via de website www.vlaamse-ouderenraad.be of delen het adres en de naam van
de contactpersoon schriftelijk (brief, fax) 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 de Vlaamse Ouderenraad – OOK vzw.
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Secretariaat Vlaamse Ouderenraad - OOK vzw
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

