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Verkiezingen 2014: naar een leeftijdsvriendelijk Vlaanderen 

 

 

 

De verkiezingen in mei 2014 vormen een sleutelmoment voor Vlaanderen. Enerzijds krijgt de 

nieuwe Vlaamse regering een volledig pakket aan nieuwe bevoegdheden in handen. 

Anderzijds groeien de uitdagingen, zowel in de nasleep van de crisis als ten gevolge van de 

toenemende vergrijzing van onze samenleving. Bestaande en nieuw verworven 

bevoegdheden zullen optimaal op elkaar afgestemd moeten worden om samen een 

doeltreffend beleid te vormen. 

 

Voor de Vlaamse Ouderenraad is het doel van dat beleid een inclusief Vlaanderen, dat onder 

meer op sociaal, cultureel, politiek en economisch vlak actief en gezond ouder worden en 

leeftijdsvriendelijke omgevingen stimuleert. Dit garandeert dat ouderen ten volle kunnen 

deelnemen aan de samenleving, maar ook ondersteund worden en zorg krijgen waar nodig. 

Het is de volgende Vlaamse regering die verantwoordelijk is voor het realiseren van deze 

principes, welke ze onder meer moet vertalen in een nieuw Vlaams Ouderenbeleidsplan. Op 

basis van zijn Vlaams memorandum schuift de Vlaamse Ouderenraad daartoe alvast de 

volgende prioriteiten naar voor: 

 

 

1. Een nieuw en vernieuwend woonzorgbeleid  

 

Voor de Vlaamse Ouderenraad is het evident dat zowel voor als na de 

bevoegdheidsoverdracht aan elke zorgvraag van ouderen tegemoet gekomen wordt. De 

overdracht van de bevoegdheden inzake ouderenzorg biedt Vlaanderen bijkomende kansen 

om tot meer integrale zorg en ondersteuning te komen waarbij maximaal gewerkt wordt aan 

kwaliteit, capaciteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Het Vlaams beleid kan dit 

waarmaken door: 

 

 de thuiszorg, semi-residentiële en residentiële zorg de noodzakelijke uitbreiding te 

geven om te kunnen omgaan met de grote stijging van de zorgnoden (19 en 20); 

 op macro-niveau een leeftijdsonafhankelijk woonzorgbeleid te voeren dat iedereen 

met eenzelfde objectief ingeschaalde zorgnood op een gelijkwaardige manier 

behandelt (15 tot 18, 33); 

 financiële moeilijkheden van personen met gezondheidsproblemen en een verlies aan 

zelfredzaamheid weg te werken (9, 32, 33, 48); 

 de mogelijkheid tot heroriëntatie van de financiering van het zorgaanbod, sterker 

gericht op de zorgbehoevende, te bekijken (29 tot 31). 

 



 

 

2. Levensloopbestendig wonen 

 

Vlaanderen beschikt over belangrijke instrumenten om een coherent woonbeleid te voeren 

dat het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor alle Vlamingen voorop stelt en de 

woonnoden effectief bestrijdt. De overdracht van bevoegdheden inzake de private 

woninghuur en de woonfiscaliteit dient dit beleid nog te versterken, waardoor: 

 

 ouderen over een ruim palet aan betaalbare, kwaliteitsvolle en aangepaste 

individuele en collectieve woonvormen kunnen beschikken (66 en 69);  

 de verschillende woonvormen aanpasbaar en levensloopbestendig zijn, zodat 

zelfstandig wonen tot op hoge leeftijd mogelijk blijft en zorg er gefaciliteerd wordt 

(75 tot 77, 80, 82); 

 sterker ingezet wordt op de woonomgeving en de buurt, met voldoende 

investeringen in toegankelijkheid, leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen op vlak 

van betaalbaar openbaar en aangepast vervoer (76, 91, 95, 101, 105 tot 109); 

 de betaalbaarheid van kwaliteitsvol wonen verbeterd wordt, onder meer via een 

uitbreiding van de sociale woningmarkt en een aanpassing van de huursubsidie (71 

tot 74). 

 

 

3. Sterke stimulansen voor participatie en inclusie 

 

In een vergrijzend Vlaanderen moet de sociale inclusie van ouderen centraal staan. Zowel op 

de werkvloer, in het onderwijs, bij sociale en culturele activiteiten als in het vrijwilligerswerk 

moeten ouderen volwaardig kunnen participeren en de kans krijgen actief ouder te worden. 

De volgende Vlaamse regering moet daarom: 

 

 stimulansen bieden voor kwaliteitsvol werk, bijscholingen, aangepaste 

arbeidsomstandigheden en flexibele uitgroeiregelingen voor oudere werknemers (58 

tot 62); 

 het aanbod aan vrijwilligerswerk en sociale, culturele en sportieve activiteiten voor 

ouderen ondersteunen, met oog voor de meest kwetsbare ouderen (113 tot 115); 

 de digitale inclusie van ouderen stimuleren, via sensibilisering, het versterken van 

digitale vaardigheden en het verlagen van de bijhorende financiële barrières (119 tot 

122); 

 ouderen en hun adviesraden betrekken bij het beleid (67, 116 tot 118). 

 

 

De Vlaamse Ouderenraad verwacht dat met deze prioriteiten rekening gehouden wordt in 

de partijprogramma's en bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering, met name bij het 

opstellen van het Vlaams regeerakkoord.  


