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I. Inleiding
Vanuit ervaringen, inzichten en competenties van ouderen bouwt de Vlaamse Ouderenraad aan een
samenleving waarin iedereen op een actieve en kwaliteitsvolle manier ouder kan worden. En het mag
gezegd worden, die ambitie bracht het afgelopen jaar opnieuw heel wat dynamiek met zich mee. Op
heel wat vlakken betekende 2019 immers een belangrijk scharniermoment. Niet alleen als eindpunt,
maar ook als nieuw begin.
Zo was 2019 het jaar waarin de Vlaamse Ouderenraad na lange en intensieve voorbereidingen mee
zijn stempel kon drukken op een vernieuwd woonzorgdecreet, in het belang van ouderen met zorg- en
ondersteuningsnoden. Tegelijk verankerden we onze aanwezigheid in diverse nieuwe structuren en
overlegplatformen, van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg tot het proactief
stakeholdersoverleg van het Agentschap Wonen Vlaanderen, stuk voor stuk belangrijke kanalen om
ons beleidswerk in de toekomst sterker uit te kunnen dragen. En als kers op de taart: in het
regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering vonden heel wat punten uit het beleidswerk van de
Vlaamse Ouderenraad duidelijk hun plaats.
Ook voor onze eigen werking kunnen we terugblikken op een belangrijk jaar. Zo vertaalde het
kwaliteitsvolle beleids- en sensibiliseringswerk van de Vlaamse Ouderenraad zich in een versterkte
waardering vanuit de Vlaamse regering, met een uitbreiding van opdrachten en ruimte om de staf
advisering te versterken als resultaat.
Tegelijk kwamen het voorbije jaar ook heel wat uitdagingen aan het licht. 2019 was immers een jaar
waarin de verkiezingen een sterk gepolariseerde samenleving blootlegden. Waarin ‘OK Boomer’ nipt
naast de prijs van populairste tienerwoord van het jaar greep. Waarin het landschap van de inspraak
en beleidsparticipatie met heel wat veranderingen werd geconfronteerd, en waarin de aangekondigde
besparingen het Vlaamse middenveld plots voor stevige uitdagingen stelden.
In die context moet de Vlaamse Ouderenraad toekomstgericht reflecteren over zijn rol als brug tussen
ouderen, organisaties en beleid. En dat deden we: met een nieuwe beheersovereenkomst aan de
horizon lanceerde de Vlaamse Ouderenraad een participatief traject ter voorbereiding van zijn
beleidsplan voor de komende 5 jaar. Het werd een jaar vol boeiende en bevlogen gesprekken met een
brede waaier aan betrokkenen en bevoorrechte getuigen. Met discussies en afwegingen over waar we
staan, waar onze sterktes en uitdagingen liggen, en hoe we de stem van ouderen in de toekomst nog
sterker kunnen vertolken.
Van daaruit ligt een ambitieus traject voor de toekomst op de plank. Stuk voor stuk doelen die we
samen met onze lidorganisaties, vrijwilligers, medewerkers en partners uit het netwerk willen
waarmaken.
We kijken er alvast naar uit!
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II. Uitvoering beheersovereenkomst en jaarprogramma
1. Adviesverlening
Als inspraak- en adviesorgaan van ouderen in het Vlaamse ouderenbeleid vormt het beleidswerk de
kern van de werking van de Vlaamse Ouderenraad. De Vlaamse Ouderenraad brengt ouderen,
deskundigen en ouderenorganisaties samen, zamelt hun ideeën, ervaringen, getuigenissen en
standpunten in, toetst die aan het beleid dat gevoerd of voorbereid wordt en bundelt dit alles in
adviezen en standpunten die breed verspreid worden.
Inspraak omzetten van idee naar realiteit vraagt om een proces dat heel wat facetten omvat: de
vertaalslag tussen technisch beleid en de concrete leefwereld van ouderen, het samenbrengen van
ouderen rond die diversiteit aan onderwerpen, deelname aan beleidsvoorbereidend overleg,
opvolging van beleidsnota’s, onderzoek, parlementaire vragen en beslissingen over tal van domeinen
heen, het proces van afstemming met de lidorganisaties en hun leden, het zoeken naar consensus en
gedragenheid, de tijdsdruk bij adviesvragen in spoedprocedure, de bredere communicatie rond
adviezen en standpunten, het versterken van hun impact en zichtbaarheid, … In een context waarin
ouderen als bevolkingsgroep steeds belangrijker worden, groeien ook de uitdagingen voor het
beleidswerk als organisatie jaar na jaar.
1.1. Evolutie adviesverlening
In 2019 bracht de Vlaamse Ouderenraad vijf adviezen uit. Naast het advies op het voorontwerpbesluit
bij het vernieuwde woonzorgdecreet, lag de klemtoon vooral op belangrijke invalshoeken in aanloop
naar het nieuwe regeerakkoord en het toekomstige Vlaams ouderenbeleidsplan. Daartoe focusten de
adviezen onder meer op de aanpak van eenzaamheid bij ouderen, op kwaliteitsvol langer thuis kunnen
wonen, op kwaliteit van zorg (fixatie) en op de lessen en aandachtspunten vanuit het voorbije Vlaams
ouderenbeleidsplan.
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Gezien 2019 op Vlaams niveau een verkiezingsjaar was, ging dit – net zoals in 2014 – gepaard met een
duidelijke daling van het aantal adviesvragen. In het voorjaar werd nog een laatste advies op vraag
uitgebracht rond het uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet. Daarna volgden langs de kant van
de beleidsmakers de campagne, verkiezingen en opstart van de nieuwe Vlaamse regering, een periode
waarin concrete, formele adviesvragen doorgaans nog niet aan de orde zijn. Zoals aangegeven legde
de Vlaamse Ouderenraad daarom bewust de focus op adviezen die de basis kunnen vormen voor een
volgend Vlaams ouderenbeleidsplan.

Opmerking: Aangezien de Vlaamse Ouderenraad standpunten en memoranda altijd uit eigen initiatief
uitbrengt, zijn deze niet opgenomen in bovenstaande grafiek.
1.2. Overzicht adviezen en standpunten
Advies 2019/1 over het voorontwerpbesluit bij het nieuwe woonzorgdecreet
De Vlaamse Ouderenraad ontving van voormalig Vlaams minister Vandeurzen een vraag om advies
over het voorontwerpbesluit bij het vernieuwde woonzorgdecreet. Concreet gaat het over de
programmatie- en erkenningsnormen en de subsidieregeling voor alle voorzieningen die deel
uitmaken van het woonzorgdecreet zoals assistentiewoningen, centra voor kortverblijf,
woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, lokale dienstencentra, verenigingen voor mantelzorgers en
gebruikers, enzovoort. De Vlaamse Ouderenraad werd ook actief betrokken bij de voorbereidende
werkgroepen.
Advies 2019/2 over vrijheidsbeperking in de zorg
De afgelopen jaren ontving de Vlaamse Ouderenraad diverse signalen en getuigenissen rond
vrijheidsbeperking in de zorg. De verhalen over zorgbehoevende ouderen die gedurende een groot
deel van de dag en/of nacht fysiek worden gefixeerd of kalmerende medicatie krijgen, laten telkens
een diepe indruk na. Bovendien blijkt uit cijfers van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg dat
ondanks vooruitgang, fixatie in heel wat woonzorgcentra nog courant toegepast wordt. In een advies
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op eigen initiatief pleit de Vlaamse Ouderenraad daarom voor een actieplan met zowel structurele
beleidsmaatregelen als ondersteuning voor zorgverleners en mantelzorgers die voor complexe
situaties staan in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen.
Advies 2019/3 over kwaliteitsvol wonen in de thuisomgeving, in elke levensfase
Met het oog op de vergrijzing trekt Vlaanderen terecht de kaart van zo lang mogelijk in eigen huis of
buurt wonen, ook voor ouderen met zorgnoden. Dat vraagt echter een geïntegreerd beleid met oog
voor zowel de kwaliteit van de woning als van de woonomgeving. Ook de mogelijkheden tot sociale en
culturele participatie, de zorg- en dienstverlening, en preventie en ondersteuning voor mensen in een
kwetsbare situatie zijn daarbij van cruciaal belang. De Vlaamse Ouderenraad pleit daarom in een advies
op eigen initiatief voor een domeinoverschrijdend actieplan dat deze facetten samenbrengt en op
elkaar afstemt.
Het advies toont aan dat de woonsituatie van veel mensen vandaag niet voldoet aan wat nodig is om
zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en actief ouder te worden. Een domeinoverschrijdend actieplan
dat vanuit een 360°-perspectief rond de (ouder wordende) bewoner een antwoord biedt op diens
wensen en noden in de thuissituatie, is dringend nodig. Daarbij moet zowel oog zijn voor het
vergemakkelijken van een verhuis naar een aangepaste woning en woonomgeving als voor de
ondersteuning en omkadering van ouderen die in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen.
Hiervoor zijn gerichte acties nodig vanuit de beleidsdomeinen wonen, welzijn, mobiliteit, cultuur, zorg,
omgeving, energie, sport,… in samenspraak met de actoren uit elke sector.
Advies 2019/4 over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen
De nefaste impact van langdurige eenzaamheid op mens en samenleving krijgt steeds meer aandacht.
De aanpak van deze problematiek is de laatste jaren daarom steeds hoger op de publieke en politieke
agenda komen te staan. In dit advies buigt de Vlaamse Ouderenraad zich over de complexiteit van
eenzaamheid bij ouderen, en schuift hij het uit de taboesfeer halen van eenzaamheid, het versterken
van de uitbouw van zorgzame buurten, het creëren van participatiekansen en het uitbouwen van de
geestelijke gezondheidszorg voor ouderen naar voren als voornaamste aanbevelingen.
Advies 2019/5 over de uitwerking van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025
In dit advies blikt de Vlaamse Ouderenraad terug op de totstandkoming, uitvoering en algemene focus
van het voorbije Vlaams ouderenbeleidsplan, om van daaruit vijf aanbevelingen te doen voor de
aanpak en opbouw van het nieuwe ouderenbeleidsplan. Zo stelt de Vlaamse Ouderenraad voor om
het ouderenbeleidsplan op te hangen aan domeinoverschrijdende doelstellingen, die aansluiten op de
noden, veranderingen en uitdagingen die mensen ondervinden naarmate ze ouder worden, en die een
meer geïntegreerd ouderenbeleid mogelijk maken.
Daarnaast pleit de Vlaamse Ouderenraad er onder meer voor om in dialoog een consultatieagenda uit
te werken zodat vooraf voor alle betrokken beleidsdomeinen al duidelijk is in welke dossiers en
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beleidsprocessen de Vlaamse Ouderenraad betrokken zal worden, met het oog op de
adviesverplichting uit het decreet op het inclusief ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van
ouderen. Tot slot doet de Vlaamse Ouderenraad een aantal suggesties om de opvolging en
impactmeting van het ouderenbeleidsplan te versterken.
1.3. Verspreiding en verdere opvolging
Alle relevante en bevoegde ministers, administraties, parlementaire commissies en strategische
adviesraden ontvingen telkens de betreffende adviezen. De Vlaamse Ouderenraad zette ook in op de
verspreiding naar het bredere netwerk.
Overzicht acties en navolging rond de uitgebrachte adviezen:
Advies 2019/1 over het voorontwerpbesluit bij het nieuwe woonzorgdecreet


Actieve betrokkenheid in voorafgaande werkgroepen ter voorbereiding van het besluit



Gemotiveerd antwoord ontvangen met duiding van wijzigingen



Het nieuwe woonzorgdecreet schept meer mogelijkheden om inspraak en participatie van mensen
met zorgnoden mogelijk te maken. In navolging van het nieuwe decreet zette de Vlaamse
Ouderenraad ‘inspraak en participatie van ouderen met zorgnoden’ centraal op zijn studiedag in
het Vlaams Parlement, om kernprincipes en goede voorbeelden uit te dragen naar de sector.

Advies 2019/2 over vrijheidsbeperking in de zorg


Formeel antwoord ontvangen



Opvolging via betrokkenheid bij het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (Bureau WZC)



Verkenning van samenwerking met Amnesty International Vlaanderen, dat vrijheidsbeperking in
de residentiële ouderenzorg als onderzoeks- en campagnethema wil uitwerken in de komende
jaren.

Advies 2019/3 over kwaliteitsvol wonen in de thuisomgeving, in elke levensfase


Nog geen formeel antwoord ontvangen



Advies als vertrekpunt/basis gehanteerd voor de vorming wonen vanuit Vlaamse Ouderenraad ·
Lokaal



Mee te nemen bij concrete advisering rond aangekondigd Vlaams ouderenbeleidsplan
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Advies 2019/4 over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen


Nog geen formeel antwoord ontvangen (publicatie december 2019)



Mee te nemen bij concrete advisering rond aangekondigd Vlaams ouderenbeleidsplan

Advies 2019/5 over de uitwerking van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025


Nog geen formeel antwoord ontvangen (publicatie december 2019)



Mee te nemen bij concrete advisering rond aangekondigd Vlaams ouderenbeleidsplan

1.4. Overzicht van beleidsbeslissingen met weerslag van (eerdere) adviezen of standpunten
De inhoud van bovenstaande en eerdere adviezen en standpunten van de Vlaamse Ouderenraad vond
in de loop van 2019 onder meer in volgende beleidsbeslissingen en -discussies zijn weerslag:


In de laatste ronde met aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit van het nieuwe woonzorgdecreet
werden nog wijzigingen op vraag van de Vlaamse Ouderenraad doorgevoerd:


Lokale dienstencentra moeten in de toekomst anders werken. Hun prioriteiten verschuiven
van het organiseren van activiteiten naar het bereiken van kwetsbare inwoners en het
versterken van de buurt. Ze moeten een brugfunctie uitbouwen en samenwerking stimuleren
tussen diverse lokale partners en de buurt.



Alle assistentiewoningen moeten weldra een erkenning aanvragen en voldoen aan alle
regels zoals bijvoorbeeld het waarborgen van een woonassistent, een noodoproepsysteem
en crisis- en overbruggingszorg. ‘Aangemelde assistentiewoningen’ die aan geen enkele
regelgeving moeten voldoen gaan eruit.



Ouderen met zorgnoden krijgen meer inspraak over hun persoonlijke zorg en
ondersteuning. Op regelmatige basis moet er overleg met de oudere zelf plaatsvinden. Voor
bewoners in woonzorgcentra moet er een woonzorgleefplan (met inzage- en schrijfrecht)
opgesteld worden en kunnen gebruikersraden versterking inroepen van de lokale
ouderenraad of een mantelzorgvereniging. Ook het organiseren van een familieraad wordt
verplicht.



Het klachtenbeleid in woonzorgcentra wordt strenger. Bewoners en familieleden moeten
binnen een bepaalde termijn antwoord ontvangen en het woonzorgcentrum is verplicht om
aan te tonen welke initiatieven het zal nemen om de klachten te verhelpen of te voorkomen.



Daarnaast werden nog tal van regels aangepast om aan onze bemerkingen inzake kwaliteit
van leven, wonen en zorg tegemoet te komen. Er gaat bijvoorbeeld meer aandacht naar het
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garanderen van de grootst mogelijke vrijheid, een passender aanbod voor mensen met
jongdementie en transparantie op vlak van inspecties.


De officiële erkenning van gemeenschappelijk wonen of samenhuizen in de Vlaamse Wooncode.
Een stap in de goede richting om barrières weg te werken die woningdelen bemoeilijken.



Mantelzorgers die hun job combineren met de zorg voor iemand uit hun directe omgeving, krijgen
sinds 1 oktober 2019 een officieel statuut. Ze hebben recht op verlof en kunnen hun ziekteuitkering behouden. Jammer genoeg is de wet nog niet uitvoerbaar en kan zowel het
mantelzorgstatuut als het daaraan gekoppelde mantelzorgverlof nog niet worden aangevraagd.



Eerder dit jaar kondigde minister De Block aan dat een bezoek aan de psycholoog onder bepaalde
voorwaarden zou terugbetaald worden voor volwassenen tot en met 64 jaar. De Vlaamse
Ouderenraad kaartte dit aan als discriminerend voor ouderen. In haar beleidsnota kondigt minister
De Block nu aan dat in opdracht van de Interministeriële Conferentie werkgroepen opgestart
worden om een beleidsvisie en acties voor te bereiden rond de hervorming van het geestelijke
gezondheidsbeleid voor ouderen. De Vlaamse regering lanceerde langs haar kant alvast
pilootprojecten die gericht zijn op de eerstelijnspsychologische ondersteuning voor ouderen.



Uitwerking van het referentiekader ‘Ik, jij, samen Mens’ voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg
voor personen met dementie.



De opmaak van het referentiekader rond vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en
levenseindezorg in woonzorgcentra. Vanuit de brede groep actoren die bij deze werkgroep
betrokken zijn, werden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd, waaronder het optrekken van het
palliatief forfait in woonzorgcentra.

Weerslag van adviezen in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering:


De nieuwe Vlaamse regering wil werk maken van een actueel ouderenbeleidsplan, met bijzondere
aandacht voor eenzaamheid en dementie. Op vlak van eenzaamheid wil de regering investeren in
zorgzame buurten en lokale besturen ondersteunen, onder andere door het delen van goede
praktijken. Intergenerationele samenwerking en projecten rond eenzaamheid in zorgsettings
worden gepromoot.



De Vlaamse regering werkt aan een woningaanbod met diverse woonvormen, zoals zorgwonen.
Hindernissen binnen de regelgeving worden weggenomen om nieuwe woonvormen te stimuleren.
Ook worden er middelen gereserveerd om sociale woningen te bouwen die aangepast zijn voor
mensen met een beperking en ouderen, in lijn met de bezorgdheden van de Vlaamse
Ouderenraad. Tegelijk worden socialehuisvestingsmaatschappijen aangemoedigd om bij het
bouwen en renoveren rekening te houden met het principe van levenslang wonen.
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De Vlaamse regering plant een actualisatie van het mantelzorgplan, dat eind 2020 afloopt. Op
basis daarvan en van de resultaten van een nieuw onderzoek naar informele zorg in Vlaanderen
wordt het mantelzorgbeleid bijgestuurd.



De Vlaamse regering wil verschillende stappen zetten om de muren tussen zorgsectoren,
waaronder de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap en de
ouderenzorg, te slopen. Op vlak van preventie binnen de geestelijke gezondheidszorg gaat er
bijzondere aandacht naar jongeren en ouderen, in lijn met de vraag van de Vlaamse Ouderenraad.



In de woonzorgcentra komen er tevredenheidsmetingen bij de bewoners en worden er extra
middelen uitgetrokken om de stijgende zorgzwaarte op te vangen en om de werkdruk voor het
personeel te verlichten. Daarnaast ontwikkelt men een Vlaams actieplan rond vroegtijdige
zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. Er komen pilootprojecten met
persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg.



De verschillende zorgbudgetten worden samengevoegd tot een eengemaakt zorgbudget. Voor
ouderen met een laag inkomen die in een woonzorgcentrum wonen, wordt het huidige zorgbudget
voor ouderen, dat naargelang de zorgzwaarte varieert tussen € 86 en € 583, in de toekomst een
forfaitair zorgbudget. Dit moet ervoor zorgen dat het zorgbudget makkelijker (automatisch)
toegekend kan worden, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Tegelijk worden ook de
scheeftrekkingen in de inkomensvoorwaarden aangepakt, zoals de Vlaamse Ouderenraad vorig
jaar in zijn advies over de knelpunten in het inkomensonderzoek van het zorgbudget vroeg.



Op het vlak van vrijetijdsparticipatie wil de regering vooral de UiTPAS verder uitrollen.



In lijn met de recente visienota van de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond
Leven ligt er op het vlak van beweging wel een duidelijk accent op ouderen. De regering wil
inzetten op een sportaanbod voor alle Vlamingen, in elke levensfase. Daarbij wordt werk gemaakt
van een ‘actief ouder worden’-beleid om ook voor ouderen een kwalitatief sport- en
bewegingsaanbod te laten groeien.

Onderzoeken in lijn met aanbevelingen van de Vlaamse Ouderenraad:


Onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het gebruik van de BelRAI
Screener en het BelRAI Sociaal Supplement voor de toekenning van het Zorgbudget voor Ouderen
met een Zorgnood: vervolgonderzoek. Onderzoekt onder meer of het gebruik van het BelRAI
Sociaal Supplement helpt om meer te verfijnen en een groter deel van de niet-medische kosten te
verklaren.



In opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid, start het steunpunt
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) binnenkort met een wetenschappelijk onderzoek naar
de personele inzet in woonzorgcentra, aangepast aan de veranderende zorg- en
ondersteuningsnoden van de bewoners.
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De Vlaamse regering wil in de toekomst een aantal sectoren integreren in de Vlaamse Sociale
Bescherming (VSB), met persoonsvolgende financiering. Op dit moment is het niet mogelijk een
correcte inschatting te maken van het toekomstige budget voor de VSB. Er is onvoldoende zicht
op de omvang van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de heterogene doelgroep van VSB. Het
Steunpunt WVG onderzoekt de huidige en toekomstige zorgbehoeften, zodat het aanbod beter
op de vraag afgestemd kan worden.



Om de impact van ons beleid goed te monitoren en steeds over actuele cijfers te beschikken, zet
de Vlaamse overheid een participatiebarometer op. Sport Vlaanderen zoekt gericht naar nuttige
databronnen die ons meer kunnen vertellen over het sport- en beweeggedrag van de inwoners
van Vlaanderen, en stelt dit op een gestandaardiseerde, toegankelijke en begrijpbare manier ter
beschikking.

2. Signaleren
2.1. Signaal investeringsnoden in de ouderenzorg
In aanloop naar de nieuwe Vlaamse regeerperiode maakte de Vlaamse Ouderenraad, in afstemming
met VVSG, Zorgnet-Icuro en Zorggezind, een raming van de extra middelen die de komende vijf jaar
minimaal nodig zullen zijn in de ouderenzorg. Daarbij werd zowel ingegaan op de noden in de
thuiszorg, waaronder de gezinszorg en de lokale dienstencentra, als in de woonzorgcentra en centra
voor kortverblijf. De raming werd samen met de inhoudelijke prioriteiten overgemaakt aan de
formateur en aan de voorzitters van de verschillende politieke partijen.
2.2. Studiedag inspraak en participatie in de zorg
Gebruikersparticipatie en inspraak zijn erg actuele thema’s in de ouderenzorg. Niet alleen verwachten
oudere zorggebruikers en hun mantelzorgers dat er naar hun wensen geluisterd wordt, het nieuwe
woonzorgdecreet schept ook meer mogelijkheden om inspraak werkelijk te verankeren in de
zorgpraktijk. Om het werkveld en andere geïnteresseerden te informeren en inspireren, organiseerde
de Vlaamse Ouderenraad op vrijdag 21 juni 2019 een studiedag rond inspraak en participatie. Samen
met vrijwilligers, deskundigen en zorgverstrekkers reflecteerden we over hoe de stem van ouderen
met zorgnoden versterkt kan worden. We trokken lessen uit praktijkverhalen die vandaag al tonen hoe
inspraak, welzijn en goede zorg samengaan.
Aan de studiedag namen 119 personen deel. Na een inleiding in het thema door minister Jo
Vandeurzen werden de deelnemers tijdens een plenaire sessie ondergedompeld in het thema.
Verschillende experten kwamen aan het woord. In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit 4
workshops waarin telkens heel wat inspirerende praktijken aan bod kwamen:


Workshop 1: Van aanbodgestuurde naar persoonsgerichte woonzorg



Workshop 2: Collectieve inspraak- en participatiemethodieken
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Workshop 3: Individuele inspraak- en participatiemethodieken



Workshop 4: Doelgroepgericht inspraak en participatie organiseren

Op onze website plaatsten we een meer uitgebreide terugblik, aangevuld met een overzicht van alle
sprekers. In navolging van de studiedag bekijken we mogelijke pistes om rond dit thema verder aan de
slag te gaan.
2.3. Brief vervoerregioraden: aandachtspunten regionale vervoersplannen basisbereikbaarheid
Al van bij de hervorming van Basismobiliteit naar Basisbereikbaarheid vraagt de Vlaamse Ouderenraad
rekening te houden met de noden en vragen van ouderen, onder meer door inspraak en betrokkenheid
mogelijk te maken. Nu de vervoerregioraden effectief van start zijn gegaan met de opmaak van hun
regionale vervoersplannen, signaleerde de Vlaamse Ouderenraad de aandachtspunten en
bezorgdheden rond ouderen in een brief gericht aan de voorzitters van de vervoerregio’s en de
ondersteunende studiebureaus. In de brief pleit de Vlaamse Ouderenraad voor voldoende aandacht
voor de vervoersnoden en -vragen van ouderen bij het uittekenen van het vervoer op maat. Dit
betekent rekening houden met de specifieke drempels waar ouderen op botsen, maar ook het
betrekken van ouderen zelf. Zicht krijgen op de specifieke noden van ouderen in elke regio kan enkel
door ouderen zelf te betrekken. Via samenwerking met lokale en regionale partners kan die
participatie van ouderen gerealiseerd worden. Denk aan lokale ouderenraden, de regionale
platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s), de ouderenverenigingen, welzijnsorganisaties of
lokale welzijnsdiensten. Zij beschikken over heel wat expertise en knowhow op het vlak van belangrijke
bestemmingen en specifieke regionale uitdagingen voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen
in een kwetsbare situatie. Tot nu ontving de Vlaamse Ouderenraad van 12 van de 15 vervoerregioraden
een antwoord met uitnodiging tot deelname aan het participatietraject. Deze werden telkens
doorgespeeld aan de relevante RPO’s voor de regio’s.
2.4. Opstart WG Brussel
Vanuit de ouderenverenigingen en lokale ouderenraden met een werking in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is er nadrukkelijk vraag naar een sterkere omkadering van de inspraak van
ouderen in Brussel, naar analogie met de organisatie van de ouderenbeleidsparticipatie in Vlaanderen.
Ter verkenning werd in de schoot van de Vlaamse Ouderenraad een werkgroep rond Brussel opgestart
die zal nagaan welke noden en mogelijkheden er zijn en welke partners betrokken kunnen worden.
Vanuit de werkgroep werd de vraag alvast gesignaleerd bij de bevoegde ministers rond ouderen
binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
2.5. Suïcide bij ouderen – uitsluiting crisishulp ggz
Naar aanleiding van de Werelddag Zelfmoordpreventie trok de Vlaamse Ouderenraad aan de alarmbel
over het hoge suïcidecijfer bij ouderen. In meer dan 1 op de 3 gevallen van zelfdoding in Vlaanderen
gaat het om iemand van 65 jaar of ouder. Toch krijgen de netwerken geestelijke gezondheidszorg geen
Jaarverslag 2019

12/52

middelen om hun mobiele crisisteams open te stellen naar 65-plussers. Deze crisisteams zijn 24/7
bereikbaar voor dringende psychische interventies, vaak in situaties met een hoog risico op zelfdoding.
2.6. Open brief ‘Sociaal Vlaanderen is springlevend! Of net niet.’
In aanloop naar de vorming van een nieuwe Vlaamse regering gaven een aantal
middenveldorganisaties uit het zorg- en welzijnslandschap via een open brief het signaal om bij de
regeringsonderhandelingen aandacht te hebben voor zorg en welzijn, om zo samen een warme en
kwaliteitsvolle zorg waar te maken. Ook de Vlaamse Ouderenraad was partner.
2.7. Uitdragen van standpunten, signalen en aandachtspunten bij het bredere netwerk
Naast de contacten met beleidsmakers binnen de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement neemt
de Vlaamse Ouderenraad ook tal van vertegenwoordigingen op waarlangs aandachtspunten en
signalen vanuit ouderen worden uitgedragen naar het bredere netwerk.
Structurele vertegenwoordigingen:
Wat

Wie

Frequentie

Nils Vandenweghe
Maddie Geerts
Nils Vandenweghe
Nathalie Sluyts
Lien Pots

1x/jaar
2x/jaar
2x/jaar

Mandaten
AGE Platform Europe
- AV
- RvB
- 9 Task forces
- 2 Policy Coordination Groups
Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin
 Intersectorale Kamer


Kamer Gezondheid



Kamer VSB & PmH

Vlaams Instituut Eerste Lijn (VIVEL) –
algemene vergadering
Raadgevend comité Agentschap Zorg en
Gezondheid
Raadgevend comité Agentschap Vlaamse
Sociale Bescherming
Administratieve bezwaarcommissie VSB
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Maandelijks
Nils Vandenweghe
Maddie Geerts
Nathalie Sluyts
Jul Geeroms
Nils Vandenweghe
Maddie Geerts
Nils Vandenweghe
Jul Geeroms
Nathalie Sluyts
Nils Vandenweghe
Maddie Geerts
Luc Geeraerts

Maandelijks

Maandelijks
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Wat

Wie

Frequentie

Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen

Nathalie Sluyts
Jan Tessier
Yvan Leroux

Maandelijks

Bijzondere technische commissie VSB
(mobiliteitshulpmiddelen)
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk - RvB &
AV
Hoge Raad voor Vrijwilligers

Nathalie Sluyts
Yvan Leroux
Myriam Van den
Abbeele
Myriam Van den
Abbeele

4x/jaar

Afvaardigingen & vertegenwoordigingen
Beleid
Taskforce welzijns- en zorgbeleid voor
ouderen

Jul Geeroms
Nils Vandenweghe
Nathalie Sluyts
Nils Vandenweghe

T.e.m. voorjaar 2019

Denkgroep campagne 'Vergeet dementie,
onthou mens'
Referentiekader kwaliteit van leven personen Nathalie Sluyts
met dementie – stuurgroep pilootprojecten
Klankbordgroep Referentiekader kwaliteit
Nathalie Sluyts
van zorg inzake vroegtijdige zorgplanning,
palliatieve zorg en levenseindezorg

T.e.m. voorjaar 2019

Strategisch Plan Geletterdheid - stuurgroep
digitaal
Strategisch Plan Geletterdheid- werkgroep einclusie
Werkgroep energie en armoede

Marc Soubry

3x/jaar

Marc Soubry

1x/jaar

4x/jaar
Ad hoc

Lien Pots

Stuurgroepen Agentschap Zorg & Gezondheid

-

-

Stuurgroep PVB personen met een
handicap in (semi)residentiële
ouderenzorg
Stuurgroep afkappunten THAB BelRAI
Stuurgroep PVF VSB
IAO in WZC

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg –
VIP WZC
Klankbordgroep vervoer op maat
(basisbereikbaarheid)
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Tarsi Windey

Ad hoc

Nils Vandenweghe
Nathalie Sluyts
Marc Messiaen

Ad hoc

Nathalie Sluyts
Nils Vandenweghe
Lien Pots
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Netwerk
Inspiratieraad Expertisepunt Mantelzorg

Nils Vandenweghe
Nathalie Sluyts
Jan Tessier
Nathalie Sluyts
Nathalie Sluyts

4x/jaar

Nathalie Sluyts

T.e.m. voorjaar 2019

Jan Tessier

Ad hoc

Marc Soubry

Ad hoc
4x/jaar

Meer mobiele Lijn - Gebruikersgroep

Nils Vandenweghe
Justine Rooze
Nadia Denayer
Ingrid Peeters
Vervanger voor VSF
Lien Pots

Supporters Openbaar Vervoer

Lien Pots

Klankbordgroep Steunpunt Wonen – sociale
huur

Lien Pots

Inter – Vlaams Overleg Toegankelijkheid
VRT - cel DIVERSITEIT
Klankbordgroep Kunst doet leven (CJSM)
Luisterpunt – Algemene vergadering

Lien Pots
Veerle Quirynen
Veerle Quirynen
Sonja Decraemer

Doof Vlaanderen – Project gelijke kansen
voor gebarentalige senioren

Nils Vandenweghe
Lien Pots

Expertisecentrum Valpreventie Partneroverleg
BVGG – Adviesgroep seniorenvriendelijke
ziekenhuizen
Vlaams Instituut Gezond Leven - Gezond
ouder worden
Vlaams Instituut Gezond Leven - Liever
Actiever/Kwispelstappers
Stakeholdersoverleg Digitaal Bankieren
Febelfin
Strategisch overleg partnerorganisaties
lokale ouderenbeleidsparticipatie
SAR CJSM – Sportraad (2012-2017)

2x/jaar
Ad hoc

4x/jaar

4x/jaar
2x/jaar
2x/jaar

Occasionele vertegenwoordigingen
Naast de structurele vertegenwoordigingen is er met tal van organisaties uit het netwerk doorheen
het jaar op occasionele basis of ad hoc overleg geweest. Het ging daarbij onder meer om:


Febelfin: overleg consumentenorganisaties rond digitaal bankieren



Sterk Sociaal Werk: stakeholdersoverleg actieplan SSW



De Lijn: stakeholdersoverleg over digitaal betalen
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Expertisecentrum Dementie, Vlaamse Alzheimerliga & VVSG: uitwerking oproep tot actie
dementievriendelijke gemeenten



Stakeholdersoverleg sensibilisering patiëntenrechten: overleg i.f.v. campagne in 2019, op
initiatief van het Vlaams Patiëntenplatform



UMCA Antwerpen: symposium ouderenzorg – voorbereidende werkgroepen en panel op het
symposium zelf



Zorginspectie: overleg over inspecties in de thuiszorg en het verhoogd toezicht bij bepaalde
woonzorgcentra



Studiedag woonsurvey: deelname panelgesprek



Kom Op Tegen Kanker: presentatie over vervoer op maat tijdens werkgroep ouderen en kanker
over ziekenvervoer



Beweging.net: presentatie over wonen van ouderen voor bestuur bewegingspunt Bornem



ABVV Senioren:
o

presentatie over Vlaamse Sociale Bescherming: zorgbudgetten en Persoonsvolgende
Financiering

o

presentatie inspraak en beleidsparticipatie van ouderen



Grootouders voor het Klimaat: presentatie op stichtingssymposium



Rekenhof: deelname focusgroep, audit beleid mediawijsheid



Departement CJM - stuurgroep ‘Ouderen en cultuurparticipatie’: voorbereiding vervolgtraject
Long Live Arts – Lang Leve Kunst



Cultuurconnect: selectie livestreaming cultuurvoorstellingen WZC



UiTforum Publiq: presentatie rond ‘Ouderen en cultuureducatie’



VVSG: presentatie Lerend Netwerk Leeftijdsvriendelijke Gemeenten



Communicatiemedewerkers Stad Mechelen: presentatie beeldvorming ouderen



AGE Platform Europe: panel Ageism
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Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): expertenmeeting ouderenmis(be)handeling i.f.v.
voorbereiding beleidsadvies KCE



Mobiliteitsraad (MORA): klankbordgroepen basisbereikbaarheid



Koor&Stem: adviescommissie ‘Ik zal je altijd horen’



Trefdagen
interregionale
stuurgroepen
ouderenbeleidsparticipatie:
ondersteuningsaanbod Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal



Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap: werkgroep Ethiek, bespreking i.f.v. Algemene
Commentaar rond het recht op inspraak en beleidsparticipatie uit het Verdrag voor Personen met
een Beperking.
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3. Informeren
3.1. Informatieblad Actueel
Via het informatieblad Actueel van de Vlaamse Ouderenraad worden professionals en vrijwilligers in
de sector rond ouderen 4 maal per jaar op de hoogte gebracht van de initiatieven van de Vlaamse
Ouderenraad, relevant beleidsnieuws, campagnes rond ouderen, inspirerende projecten voor en door
ouderen, onderzoek en meer.
In 2019 berichtte de Vlaamse Ouderenraad over een diverse mix van onderwerpen, waaronder
cultuurparticipatie, mantelzorg, basisbereikbaarheid, eenzaamheid, ouderenbeleidsparticipatie,
walkability, het ‘dossier warme zorg’ in woonzorgcentra, enz. Ook aan eigen initiatieven werd
aandacht besteed, met o.a. artikels over uitgebrachte adviezen en over de Ouderenweekcampagne.
Ook nieuws over Vlaamse Ouderenraad  Lokaal was telkens terug te vinden, onder meer het met oog
op de resultaten van de barometerbevraging, nieuwe vormingen, kennismaking met de nieuwe
trainers, enzovoort.
Abonnementen
Sinds de invoering van de betalende jaarabonnementen ligt het aantal abonnees op de gedrukte
edities van Actueel vrij stabiel. In de digitale raadpleging van Actueel blijken daarentegen grote
schommelingen te liggen. Verder wordt gericht met grotere oplages gewerkt in functie van
verspreiding op studiedagen, ...
Abonnees gedrukt
magazine

Digitale lezers

Januari

1220

560

April

1160

353

Juli

1272

357

Oktober

1296

174

De Vlaamse Ouderenraad zet stelselmatig in op het gericht breder bekendmaken van Actueel. Zo
werden in april bovenop de vaste abonnees ook 310 bibliotheken in Vlaanderen aangeschreven met
een gratis Actueel. In juli werden 251 lokale dienstencentra aangeschreven met een gratis Actueel.
De ambitie is om het materiaal uit Actueel ook toegankelijker ter beschikking te stellen. Dankzij de
nieuwe website ouderenraden.be worden artikels rond lokaal ouderenbeleid en lokale
ouderenbeleidsparticipatie ook individueel online in de kijker gezet, zodat geïnteresseerden deze
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onder meer via online zoekmachines makkelijk kunnen vinden en raadplegen. De intentie is om dit
door te trekken naar de algemene website met betrekking tot het bredere Vlaamse ouderenbeleid.
3.2. Elektronische nieuwsbrief
In 2019 werden er 53 elektronische nieuwsbrieven verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrieven stemt
steeds overeen met de nieuw geplaatste artikels op de website. Dit zijn wekelijks een zevental items.
We sloten het jaar af met 3282 abonnees. Dat aantal blijft terug duidelijk in stijgende lijn gaan, na de
uitzuivering van de verouderde mailadressen in 2017.

AANTAL ABONNEES E-NIEUWSBRIEF
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Van deze abonnees opent gemiddeld 45% de nieuwsbrief. Daarvan klikt gemiddeld 31% door op een
of meerdere items in de nieuwsbrief.
3.3. Website vlaamse-ouderenraad.be
De website van de Vlaamse Ouderenraad geeft een helder overzicht van de uitgebrachte adviezen en
standpunten, van de nieuwsartikels uit de nieuwsbrief, en van beschikbare cijfers en inzichten uit
onderzoek rond ouderen. Daarnaast zijn specifieke luiken voorzien voor de Ouderenweek en de
fotodatabank, en worden er geregeld linken gelegd met artikels op www.ouderengids.be en
www.ouderenraden.be.
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601

653

761

779

805

923

940

962

972

1149

1389

VIEWS BINNEN ACTUALITEIT
1591

1640

Op de website komt de informatieverstrekking over het Vlaamse ouderenbeleid in al zijn facetten aan
bod. Dat blijkt onder meer uit de evenwichtige spreiding van de bezoekersaantallen over de diverse
thema’s binnen de actualiteitspagina.

Websitebezoekers
De volgende grafiek geeft de evolutie weer van het aantal bezoekers op jaarbasis van de afgelopen
tien jaar. We mochten in 2019 rekenen op 58 670 unieke bezoekers. In contrast met de stijging van
de abonnees op de nieuwsbrief is het aantal websitebezoekers na een piek in 2017 teruggevallen,
wat opmerkelijk is gezien de sterk gelijklopende inhoud met de nieuwsbrief. Mogelijk speelt hierin de
uitsplitsing van inhoud over drie websites (ouderenraden.be en ouderengids.be), naargelang de
inhoud en het beoogde doelpubliek.
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3.4. Ouderengids.be
Ouderengids.be heeft als ambitie om het vertrekpunt te zijn voor elke zoektocht naar nuttige info over
rechten, diensten, organisaties of ondersteuning waar je als oudere nood aan kan hebben. Vroeger
kon de Ouderengids enkel op papier geraadpleegd worden, in 2018 creëerde de Vlaamse Ouderenraad
een website, met de steun van de Vlaamse Overheid. De website bundelt rond 8 thema’s en
levensdomeinen een eenvoudige uitleg, tips en handige websites waar je meer specifieke info vindt.
De artikels op ouderengids.be worden stelselmatig gecontroleerd op de correctheid van de geboden
informatie en doorverwijzingen. In 2019 werden in totaal 156 artikels nagekeken, waarvan er 130
werden aangepast vanwege nieuwe info of verouderde links. In het najaar werden daarbij ook
aanpassingen doorgevoerd in de structuur van de website met het oog op de search engine
optimization, het meer vindbaar maken van de website via zoekmachines zoals Google.
Deelluiken

3885

4974

6000

6779

6839

6998

10505

13615

24792

VIEWS PER RUBRIEK

Websitebezoekers
In totaal bezochten 18 173 unieke bezoekers de website.
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3.5. Sociale media
Twitter
Sinds enkele jaren gebruikt de Vlaamse Ouderenraad Twitter als kanaal om sneller in te spelen op de
actualiteit en het publieke debat. Daarnaast biedt het ook een handig kanaal om nieuwe adviezen in
de kijker te plaatsen, om een persbericht of opiniestuk extra aandacht te geven, om bepaalde
sensibiliseringsacties te verspreiden, om de Ouderenweek aan te kondigen, om te communiceren over
de inhoud van studiedagen, … Tegelijk maakt het kanaal heel laagdrempelig interactiviteit met het
brede publiek mogelijk.
In 2019 plaatste de Vlaamse Ouderenraad 34 tweets. We kaartten onderwerpen aan zoals de
aanwezigheid van (ouderen)zorg in de stemtest, zelfdoding bij 65-plussers, dementievriendelijke
gemeenten, koopkracht bij ouderen, eigen inspiratiemomenten en studiedagen, campagnes die we
zelf opzetten of als partner ondersteunen, Ouderenweek 2019, …
Momenteel heeft de Vlaamse Ouderenraad 465 vaste volgers op Twitter. Het gaat voornamelijk om
mensen uit het sociaal-culturele veld, de zorgsector, parlementsleden, lokale beleidsmakers en
ouderenorganisaties. De meeste tweets hebben evenwel een veel breder bereik, dat in het geval van
de populairste tweets het bereik van de nieuwsbrief ruim overschrijdt.
Hieronder een greep uit de geplaatste tweets, zowel qua inhoud als bereik:
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Opstart Grootouders voor het Klimaat:

Start Ouderenweek:

Jul Geeroms over ouder worden in de 50+-bijlage van De Standaard:
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Campagne 1 oktober: hoe kijk jij naar ouder worden?

Facebook
In 2016 startte de Vlaamse Ouderenraad met een Facebookpagina voor de Ouderenweekcampagne.
Hier worden de verschillende brochures gepromoot en worden de minireportages van de Vliegende
Reporter gedeeld. We mikken op (medewerkers van) organisaties uit verschillende sectoren die een
link hebben met het Ouderenweekthema, lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, individuele
ouderen, … die de campagne verder kunnen uitdragen.
De Ouderenweekpagina heeft momenteel 500 volgers. Voornamelijk naar aanloop van en tijdens de
Ouderenweek zien we een stijging van mensen die onze pagina vinden. Hieronder enkele voorbeelden
van geplaatste Facebookposts en hun bereik:
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3.6. Perscommunicatie
De Vlaamse Ouderenraad verstuurde in 2019 volgende persberichten:


18 maart 2019: “Problematische woonzorgcentra terecht onder druk gezet. Nu ook structurele
uitdagingen aanpakken”, Vlaamse Ouderenraad reageert op zwarte lijst woonzorgcentra



25 april 2019: Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen, Vlaamse
Ouderenraad pleit voor beleid rond levensloopbestendig wonen



10 september 2019: Meer dan 1 op 4 slachtoffers van zelfdoding 65+, maar blijven uitgesloten
van crisishulp



4 oktober 2019: Een eerste blik op het Vlaamse regeerakkoord



14 november 2019: Persuitnodiging - Ga mee op pad tijdens Ouderenweek 2019

Gezien de gebruiksvriendelijkheid van Twitter als reactiekanaal op actualiteit, worden persberichten
in eerste instantie gebruikt om eigen campagnes of signalen bij journalisten in de kijker te zetten, en
slechts in beperktere mate om te reageren op de actualiteit.
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De tweets en persberichten vanuit de Vlaamse Ouderenraad werden onder andere opgepikt door de
volgende pers (niet-limitatief):
Datum

Titel/onderwerp

23 maart

Groepsgesprekken moeten ouderen uit Het Nieuwsblad
eenzaamheid halen

Maart

Extra Care Design: Die oude dagen?

10 mei

Waarom de ouderenzorg wel een stemtest VRT NWS
waard is

26 mei

Elke dag zeker één geval van
ouderenmisbehandeling gemeld
Sociaal isolement is een groot risico

Het Nieuwsblad

“We moeten als maatschappij anders kijken
naar langer leven en ouder worden”
Politici blijven de kracht van
burgerparticipatie onderschatten
Ouderengids.be maakt versnipperde
informatie overzichtelijk
Vlaamse Ouderenraad vraagt crisishulp
open te stellen voor 65-plussers
Gezinnen zetten tuin open zodat bewoners
WZC ‘toertje in de buurt’ kunnen maken
Oudere holebi’s kruipen terug in de kast als
ze naar een woonzorgcentrum moeten
Oudere holebi’s kruipen terug in de kast als
ze naar een woonzorgcentrum moeten
Helft van de Belgen wordt wees voor z’n
52ste
Bijna alle banken verhogen tarieven op 1
januari
Wie niet digitaal bankiert, betaalt de
rekening

50+-bijlage De Standaard

Vlaamse Ouderenraad wil onafhankelijke
bankautomaten
Doe het digitaal, of betaal

Het Laatste Nieuws

27 mei
Juni
10 augustus
September
10 september
22 november
19 november
19 november
9 december
30 december
30 december
30 december
31 december
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NEST magazine

Het Nieuwsblad

Knack.be - VLinks
50+-bijlage Het Nieuwsblad
Metrotime.be
Het Nieuwsblad
Radio2.be
Vrtnws.be
Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad

Het Laatste Nieuws
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Hieronder een greep uit de middenveldorganisaties en lokale besturen die op de pers- of andere
communicatie van de Vlaamse Ouderenraad inpikten (niet-limitatief):
Koepelorganisaties


Medi-Sfeer, website: Vlaamse Ouderenraad vraagt crisishulp open te stellen voor 65-plussers



Abbeyfield, website: Abbeyfield in Actueel



Steunpunt Vrijwilligerswerk, website: Nieuwe bestuursleden



Publiq, website: Dit was de roadtrip cultuureducatie



Alzheimerliga Vlaanderen, website: Oproep tot actie: samen voor een dementievriendelijk
Vlaanderen



Age Platform Europe, website: 1 oktober – Hoe kijk jij naar ouder worden?

Sociaal-culturele verenigingen


Vicinia vzw, social media: Ouderenweek 2019



Vief, website: Ouderenweek 2019 gaat van start!

Lokale besturen


Mortsel, website: Ouderenweek 2019



Mechelen, website: Ouderenweek 2019

Jaarverslag 2019
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4. Sensibiliseren
4.1. Ouderenweek 2019: Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt
Elk jaar organiseert de Vlaamse Ouderenraad een Ouderenweekcampagne waarin we lokale
ouderenraden, ouderenverenigingen, gemeenten en het brede middenveld inspireren en oproepen
om (beleids)acties en andere initiatieven te organiseren rond een jaarthema dat ouderen lokaal
aanbelangt. Net zoals in 2018 moedigde de Vlaamse Ouderenraad in 2019 ouderenverenigingen,
lokale ouderenraden en organisaties aan om initiatieven te nemen waarbij ouderen een actieve rol
opnemen voor hun buurt. Dit jaar gingen we specifiek op zoek naar straffe buurtverhalen die inspelen
op het welzijn van mensen en oog hebben voor eenzaamheid. De actieve rol die ouderen daarbij
hebben, stond steeds centraal.
De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids en doe-gids die een grote hoeveelheid aan
initiatieven, instrumenten en tips bundelden, als inspiratie voor lokale ouderenraden,
ouderenverenigingen, lokale dienstencentra en andere mogelijke lokale initiatiefnemers.
Daarnaast werd er tijdens de Ouderenweek ingezet op de zichtbaarheid van lokale goede praktijken.
Een vliegende reporter maakte minireportages voor Facebook, de website, de nieuwsbrief en Actueel.
Daarbij kregen onze perscontacten de uitnodiging om de initiatieven onder begeleiding van de
vliegende reporter te bezoeken.
4.2. Fotodatabank
De manier waarop ouderen in beeld komen, is vaak heel rooskleurig of net zeer zorgelijk. Er worden
stereotiepe beelden gebruikt, rimpels rechtgetrokken of tanden stralend wit gemaakt. Vele
organisaties en media ervaren een gebrek aan bruikbare, realistische foto’s van ouderen. Daarom
lanceerde de Vlaamse Ouderenraad in 2014 een online fotodatabank met realistische beelden van
zestigplussers. Via dit aanbod stimuleert de Vlaamse Ouderenraad pers, organisaties en individuele
personen om de beeldvorming rond ouderen bij te stellen en de verscheidenheid in leeftijd, vitaliteit,
activiteit,… bij zestigplussers aan te tonen.
De Vlaamse Ouderenraad tracht daarbij om op regelmatige basis professioneel en kwaliteitsvol
beeldmateriaal toe te voegen aan de fotodatabank. In 2019 werden 64 nieuwe beelden aangemaakt
en ter beschikking gesteld via de fotodatabank.
Doorheen 2019 vroegen in totaal 73 verschillende organisaties of personen foto’s aan, goed voor 476
gebruikte beelden in totaal. Dit ligt ongeveer op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar.
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Overzicht aanvragers:
Organisaties en verenigingen

Zorgsector



AGE Platform Europe



Expertisecentra



GroenPlus



Familiehulp



Grootouders voor het Klimaat



Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen



NEOS



Woonzorgcentra
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Vief



Ziekenfonds



Vlaams Instituut Gezond Leven



Zorg-Saam



Vlaamse Actieve Senioren



Probis Group



VVSG



Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk



AXXON

Lokale actoren

Kennis- en onderzoekscentra



Gemeente- en stadsbesturen



Belgian Ageing Studies



Ouderenraden



Vonk3



OCMW’s



Universiteiten en hogescholen



Lokale dienstencentra



LOGO’s

Andere


Particulieren en studenten



Uitgeverijen

De meeste aanvragen gebeurden voor lesmateriaal en presentaties (141) of voor boeken, gidsen,
ouderenkranten en tijdschriften (130). Er werden 84 foto’s aangevraagd voor onlinetoepassingen
(Facebook, nieuwsbieven en websites) en 72 foto’s voor allerhande promotiekanalen (affiches, flyers,
programmaboekjes, …). Ten opzichte van 2018 valt vooral een toename op in het aantal aangevraagde
foto’s voor gemeentelijke informatiebladen (15 t.o.v. 7).
4.3 Inspiratiemoment cultuureducatie
Als het over cultuureducatie gaat, ligt de focus vaak op kinderen en jongeren. Om in de verf te zetten
dat ook ouderen enorm veel baat hebben bij cultuureducatie, organiseerde de Vlaamse Ouderenraad
in samenwerking met Publiq en Vitamine C een inspiratiemoment cultuureducatie op 18 juni 2019.
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Doel van het inspiratiemoment was om sociaal-culturele ouderenverenigingen en actoren uit de
cultuursector dichter bij elkaar te brengen, en de mogelijkheden tot samenwerking en wederzijdse
versterking in de kijker te zetten. Ingrid Smit van het LKCA schetste hoe Nederland met het thema aan
de slag gaat, en inspirerende voorbeelden zoals ‘Vier het leven’ van Fedos en de seniorenslam van het
Brussels Ouderenplatform, KVS en Urban Woorden illustreerden mooi hoe samenwerking over
sectoren heen tot verrijkende resultaten kan leiden.
Met het inspiratiemoment poogde de Vlaamse Ouderenraad tevens een nieuwe impuls te geven aan
de engagementsverklaring ‘Lang leve kunst’, door het thema opnieuw in de kijker te zetten. Kort
daarop kwam de werkgroep rond ‘Lang leve kunst’ opnieuw samen.
Dat het inspiratiemoment in de smaak viel, mag blijken uit het feit dat de Vlaamse Ouderenraad als
enige uit de roadtrip cultuureducatie van Vitamine C gevraagd werd om tijdens het UiTforum van
Publiq een verkorte versie van het inspiratiemoment voor te stellen, om zo ook rechtstreeks lokale
besturen te sensibiliseren rond het thema en de samenwerkingsmogelijkheden in eigen gemeente.
4.4 Doe-boek dementievriendelijk Vlaanderen
Met de oproep tot actie ‘Samen naar een dementievriendelijk Vlaanderen’ vestigden de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga
Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad de aandacht op het belang van een dementievriendelijke
gemeente. De oproep tot actie is heel concreet en praktijkgericht opgevat, gevoed vanuit gesprekken
met personen met dementie, hun mantelzorgers en professionals op het terrein.
Het opzet is tweevoudig:


lokale besturen ondersteunen om dementievriendelijke ambities concreet te maken



belanghebbenden, van mantelzorgers tot leden van de lokale ouderenraad, iets in handen
geven om hun lokaal bestuur mee aan te spreken en over de streep te trekken

De oproep tot actie kreeg bovendien een vertaalslag in de vorming rond dementievriendelijke
gemeenten die Vlaamse Ouderenraad · Lokaal aanbiedt aan lokale ouderenraden (zie verder).
4.5 Internationale dag van de ouderen: Hoe kijk jij naar ouder worden?
Naar aanleiding van 1 oktober, de Internationale dag van de Ouderen, lanceerde AGE Platform Europe
de campagne #ageingequal, die focuste op gelijkwaardig blijven naarmate je ouder wordt. Om de
campagne zichtbaarheid te geven, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad de oproep ‘Hoe kijk jij naar
ouder worden?’. Een hele week lieten we ouderen aan het woord over hoe zij ouder worden ervaren
en hoe zij kijken naar verschillende generaties. Via Twitter en onze website konden mensen ook eigen
ervaringen delen, waaruit een selectie achteraf gepubliceerd werd in Actueel.
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5. Onderzoek
5.1. Medewerking aan onderzoeken en projecten
De Vlaamse Ouderenraad verleent ondersteuning en medewerking aan tal van onderzoeksprojecten
rond ouderen. Onder meer bij volgende onderzoeksprojecten participeerde de Vlaamse Ouderenraad
in de begeleidingscommissies, stuurgroepen, gebruikersgroepen of klankbordgroepen:
Organisator
VUB, UGent, KU Leuven, End
of life care

Universiteit Antwerpen
UMCA
Steunpunt Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Instituut Gezond
Leven
Vlaams Patiëntenplatform
De Lijn

KU Leuven, Hogeschool
VIVES, Hogeschool PXL
Vlaams Instituut Kwaliteit
van zorg
Doof & Senior
Hogeschool VIVES
UA, UGent,
Arteveldehogeschool & KU
Leuven
UGent & KULeuven
Odisee Hogeschool
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Project
Soort
INTEGRATE: Palliatieve zorg beter integreren Begeleidingscommissie
in de thuiszorg, woonzorgcentra en
ziekenhuizen
CAPACITY: De capaciteit in het omgaan met
ernstige ziekte, mantelzorg, dood en verlies
in de samenleving versterken.
Ouderenzorg in Antwerpen
Werkgroepen
Diverse onderzoeken:
- Afkappunten BelRAI-screener voor THAB
- Persoonsvolgende financiering VSB
- Vlaams indicatorenproject
woonzorgcentra
- Sociale module BelRAI
- Kwaliteitsindicatoren in de thuiszorg
- Kwaliteitsindicatoren voor diensten
maatschappelijk werk
- Persoonsvolgend budget in
ouderenvoorzieningen
Project Gezond ouder worden;
Liever Actiever; Kwispelstappers
Sensibilisering patiëntenrechten
Meer mobiele lijn: Verhogen
van de toegankelijkheid van De Lijn (haltes
en infrastructuur)
Stay@home with dementia

Stuurgroepen

Kwaliteitsmonitoring in woonzorgcentra

Bureau WZC

Project noden dove senioren
Toeristisch West-Vlaanderen voor 50plussers
Familiale solidariteit 2.0

Stuurgroep
Onderzoek

Cognitief verrijkt wandelen voor ouderen
Optimalisering van de implementatie van
vroegtijdige zorgplanning in
woonzorgcentra

Stuurgroep
Stuurgroep
Gebruikersgroep

Gebruikersgroep

Stakeholdersoverleg

Begeleidingscommissie
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Daarnaast ondersteunde de Vlaamse Ouderenraad ook nog diverse projectaanvragen in het kader van
onderzoeksfinanciering. Het ging daarbij onder meer om:
1. CLOCK – UA: vernieuwde indiening van onderzoeksproject rond ouderenmis(be)handeling. Het
project wil een duidelijk kader aanbieden aan professionals, familieleden en mantelzorgers om
ouderenmis(be)handeling concreet te kunnen identificeren en instrumenten aanreiken om er
concrete stappen rond te zetten. (Ingediend)
2. MONUMENT – Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: zorglast van mantelzorgers verminderen
door mantelzorgers en personen met dementie te ondersteunen en te empoweren zodat de
persoon met dementie langer thuis (in de vertrouwde omgeving) kan blijven wonen en kan blijven
deelnemen aan het maatschappelijk leven. (Ingediend)
3. Familiale solidariteit 2.0 – UA: vernieuwde indiening van onderzoeksproject rond de uitdagingen
die voortkomen uit de steeds meer diverse en complexe samenstelling van gezinnen, waarmee
ook grootouders geconfronteerd worden (implicaties erfrecht, onderhoudsplicht, mantelzorg, …).
(Ingediend)
4. Zorg in transitie – VIVES: onderzoek naar de mate van verbondenheid tussen bewoners en
medewerkers in woonzorgcentra, zowel onderling als met elkaar, gelinkt aan het concept van
Innovatieve Arbeidsorganisatie in woonzorgcentra. (Opgestart)
5. Digital Ageing – VUB: vernieuwde indiening van onderzoeksproject rond ouder worden in een
digitaliserende samenleving (Ingediend)
Tot slot deelde de Vlaamse Ouderenraad verschillende oproepen naar kandidaten om deel te nemen
aan onderzoeken via de nieuwsbrief.
5.2. Stages
Ine Leenen rondde haar stage voor de opleiding ‘Master in het Management, Zorg en Beleid in de
Gerontologie’ af in 2019. Ze werkte verder op het verkennend onderzoek van stagiaire Susanne Op de
Beeck. Ine bracht de monitoring van en het toezicht op de kwaliteit in woonzorgcentra in kaart en
lijstte de voornaamste knelpunten op. Ze participeerde ook actief in een vergadering van de Commissie
Welzijn, Gezondheid en Zorg en nam ook deel aan een bestuursvergadering.
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III. Ondersteuning lokale beleidsparticipatie van ouderen
Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert de Vlaamse Ouderenraad diverse
instrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvatten
te bieden om lokaal aan de slag te gaan.
In het werkjaar 2018-2019 lag naast de vormingswerking die verder werd uitgebouwd ook sterk het
accent op de communicatiekanalen naar lokale ouderenraden. Er werden specifieke instrumenten
gelanceerd met oog op de nieuwe lokale legislatuur en de nieuwe samenstelling van tal van
ouderenraden.
Onder meer volgende activiteiten en acties werden opgezet:

1. Regionale vormingen
Vlaamse Ouderenraad  Lokaal biedt diverse vormingen aan voor leden van de regionale platformen
ouderenbeleidsparticipatie en voor vertegenwoordigers van verenigingen in lokale ouderenraden. In
het werkjaar 2018-2019 vonden 16 vormingssessies plaats, waaraan in totaal 267 ouderen deelnamen
via hun RPO of ouderenvereniging.
Naar aanleiding van actuele vragen en noden werd de vorming ‘Sleutel aan het beleid – op maat van
nieuwe leden’ gelanceerd. Deze vorming is samengesteld op maat van nieuwe vrijwilligers in
ouderenraden. Daarnaast werd ook de vorming ‘Dementievriendelijke gemeente’ uitgewerkt. Deze
vorming onderzoekt hoe een lokale ouderenraad mee kan bouwen aan een dementievriendelijke
gemeente.

2. Basisvorming train-the-trainer
Dit werkjaar stoomden we 12 nieuwe vrijwilligers klaar om de regionale vormingen te kunnen geven.
We trokken gericht mensen aan uit de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, gezien vooral
in deze provincies nood was aan versterking van de trainerspoule. De nieuwe vormingsbegeleiders
kregen een driedaagse basisvorming aangeboden. Deze vorming biedt inzicht in het concept lokale
ouderenbeleidsparticipatie, geeft achtergrond bij leeftijdsvriendelijke gemeenten en biedt didactische
handvatten. Voor de inhoud van de basisvorming werkten we gericht samen met ons netwerk,
waaronder de VVSG, de Wakkere Burger en afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Overheid.

3. Barometerbevraging werking lokale ouderenraden
De barometerbevraging heeft als doel om, door de ogen van de ouderenraden zelf, een antwoord te
formuleren op vragen over de werking, ondersteuning en toekomst van lokale ouderenraden. 140
ouderenraden signaleerden ons hun aandachtspunten. De resultaten van de bevraging zijn terug te
vinden in het rapport ‘Lokale ouderenraden op de kaart’.
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4. Brochure ‘De stem van ouderen in de gemeente’
De brochure ‘De stem van ouderen in de gemeente’ is een handige, laagdrempelige en beknopte
bundeling van relevante informatie voor lokale ouderenraden. In totaal werden, zowel op eigen
initiatief als op vraag, 5674 brochures verspreid naar verschillende partners en doelgroepen
(schepenen en ouderenbeleidscoördinatoren, RPO’s, lokale ouderenraden, …).

5. Lancering website ouderenraden.be
Eind 2018 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad de website www.ouderenraden.be die de zichtbaarheid
van de vele initiatieven van lokale ouderenraden wil versterken, de uitwisseling van goede praktijken
tussen ouderenraden wil stimuleren en mensen in ouderenraden gerichter wil informeren.
In het werkjaar 2018-2019 verschenen er 34 artikels ‘in de kijker’. Het gaat om goede praktijken of
relevante beleids- en andere tendensen die uitgediept worden. Aan de inspiratiedatabank werden 84
inspirerende initiatieven van lokale ouderenraden toegevoegd.
Tussen de lancering van de website in november 2018 en eind augustus 2019 kende ouderenraden.be
in totaal 14 131 bezoekers. De artikels onder ‘In de kijker’ werden samen 11 227 keer gelezen. De
goede praktijken in de inspiratiedatabank werden samen 5 361 keer bekeken.

6. Jaarverslag
Vlaamse Ouderenraad  Lokaal heeft ook een apart jaarverslag, aangezien de erkenning kadert binnen
een andere beheersovereenkomst. Het jaarverslag over het vierde werkjaar (september 2018 –
augustus 2019) is te vinden op de website ouderenraden.be.
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IV. Bijkomend programmapunt
Voorbereiding intern beleidsplan 2020-2024
Om de kwaliteit van zijn werking stelselmatig te verbeteren en bij te sturen, werkt de Vlaamse
Ouderenraad elke vijf jaar een nieuw intern beleidsplan uit. Gezien het bestaande beleidsplan eind
2019 afgerond werd, stond een belangrijk deel van 2019 in het teken van de opmaak van een nieuw
beleidsplan voor de komende jaren.
Onder begeleiding van een externe procesbegeleider werd een breed participatief traject opgezet
waarbij we de feedback van meer dan 60 organisaties en professionals uit ons netwerk verzamelden,
samen met die van onze eigen lidorganisaties. Die inbreng werd verder uitgediept in 4 focusgroepen
met interne en externe stakeholders. Vanuit die rijke inbreng werden de missie en visie van de
organisatie scherpgesteld, en mogelijke ambities en uitdagingen geformuleerd. In dialoog met de
nieuw samengestelde algemene vergadering werden op basis daarvan strategische keuzes gemaakt.
Begin 2020 zullen die strategische doelstellingen uitgewerkt worden tot operationele doelstellingen
en acties. Op basis daarvan zal de Vlaamse Ouderenraad het gesprek aangaan voor de totstandkoming
van de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.
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V. Interne werking
1. Uitvoering beleidsplan 2015-2019
Eind 2019 liep het intern beleidsplan van de Vlaamse Ouderenraad op zijn einde. De strategische en
operationele doelstellingen en de daaraan gekoppelde indicatoren uit het beleidsplan kan je
raadplegen in de bijlage.

2. Samenstelling
In 2019 was de Vlaamse Ouderenraad als volgt samengesteld:
voorzitter: Jul Geeroms
18 effectieve leden:




6 ouderenverenigingen in categorie 1:
o

FedOS

o

Neos

o

OKRA

o

S-Plus

o

Vief

o

Vlaamse Actieve Senioren

8 ouderenwerkingen binnen ruimere organisaties in categorie 2:
o

ABVV Senioren

o

ACVLB E-Team

o

CD&V Senioren

o

GOSA

o

Grijze Geuzen Platform

o

GroenPlus

o

Minderhedenforum

o

Seniorenraad Landelijke Beweging
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3 onafhankelijke deskundigen:
o

Guido Cuyvers

o

Luc Goossens

o

Gaby Jennes

14 toegetreden leden:


Abbeyfield Vlaanderen



Brussels Ouderenplatform



Dot.Zorg



Fediplus



Doof en Senior Vlaanderen



Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Antwerpen



Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Oost-Vlaanderen



Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Vlaams-Brabant



Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie West-Vlaanderen



OKRA-SPORT+



S-Sport//Recreas



Seniornet Vlaanderen



Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling



VVSG
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3. Bestuurlijke vergaderingen

4. Overleg ouderenverenigingen
Voornaamste agendapunten:


Campagne 1 oktober: toekomst



Brusselse ouderen, Werkgroep Brussel



Vraag Publiq: cultuureducatie ouderen



Burn That Myth



Grootouders voor het Klimaat



Ouderenweek 2019



Vlaamse Ouderenraad  Lokaal



Toekomst Overleg Ouderenverenigingen
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5. Werkzaamheden commissies

Bij de jaarplanning voorzien de commissies doorgaans vier vergaderingen. Naargelang adviesvragen
en andere bijkomende en dringende werkzaamheden worden in de loop van het jaar bijkomende
vergaderingen ingelegd.
5.1 Commissie Cultuur, Leren en Maatschappelijke Participatie
Voornaamste agendapunten:


Bespreking advies over een domeinoverschrijdende aanpak van woonnoden en -wensen van
ouderen



Feedback inspiratiegids Ouderenweek



Inspiratiemoment cultuureducatie voor en door ouderen



Bespreking advies eenzaamheid



Bespreking digitale projecten Febelfin – VUB/UA – Seniorweb



Bespreking Vlaams regeerakkoord



Bespreking jaarprogramma 2020

5.2 Commissie Ouderenraden
Voornaamste agendapunten:


Lidmaatschap van de ISO’s bij de Vlaamse Ouderenraad
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Voorstellen thema ouderenweek 2019 en toelichting van de nieuwe richting die de
sensibiliseringscampagne zal inslaan



Bespreken van de praktijkervaringen in verband met de hervorming en vernieuwing van lokale
ouderenraden



Verkennen van de vraag naar een decretale verankering van lokale ouderenraden



Aftoetsen van de initiatieven van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal



Voorstellen van het traject dat doorlopen zal worden naar aanleiding van de nieuwe kandidatuur
van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal



Bespreken van de vraag naar een model van profielbeschrijving van ouderenconsulenten. Hieraan
werd een enquête gekoppeld die verspreid werd onder lokale ouderenraden en lokale
ambtenaren. De resultaten van deze enquête werden toegelicht.



Toelichten van het jaarverslag 2018-2019 van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal



VVSG stelde zijn ‘netwerk leeftijdsvriendelijke gemeenten’ voor en lichtte de ‘oproep tot actie:
dementievriendelijke gemeente’ toe

5.3. Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg
Voornaamste agendapunten:


Voorbereiden advies op het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe woonzorgdecreet



Voorbereiden advies over vrijheidsbeperking in de zorg



Voorbereiden advies over eenzaamheid



Organiseren van lunchlezingen rond persoonsvolgende financiering



Nieuws uit de Federale Adviesraad voor Ouderen



Knelpunten vervoer op maat



Noden financiering en aanbod ouderenzorg



Voorbereiden studiedag inspraak en participatie van ouderen met zorgnoden



Knelpunten en goede voorbeelden m.b.t. ‘ouderenvriendelijke ziekenhuizen’
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Screening regeerakkoord 2019-2024

5.4. Commissie Wonen, Mobiliteit en Veiligheid
Voornaamste agendapunten:


Advies kwaliteitsvol wonen in de thuisomgeving, in elke levensfase



Bespreking resultaten Woonsurvey 2018



Voorbereiding brief over vervoer op maat aan vervoerregioraden



Bespreking regeerakkoord 2019-2024



Input stakeholdersoverleg De Lijn over afbouw van cashbetalingen op bus en tram

5.5. Commissie Sport en Bewegen
Voornaamste agendapunten:


Vervolgtraject Visienota ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ met onder andere een plan van
aanpak naar de toekomst toe en een eerste overleg met actoren uit de sportsector



Project ‘Walkabilityscore-tool’ (Vlaams Instituut Gezond Leven)



Toelichting project ‘Sportpromotie’ (Sport Vlaanderen)



Toelichting onderzoek sportparticipatie bij 55-plussers (Prof. Scheerder)

5.6. Commissie Bestaanszekerheid, Economie en Arbeid
Voornaamste agendapunten:


Bespreking ontwerpnota financiering ouderenzorg



Bespreking financiering Vlaamse Sociale Bescherming



Gedachtewisseling over pensioen met punten



Bespreking vraag Unia over leeftijdsgrenzen spaarproducten



Bespreking ontwerpnota financiële zekerheid kwetsbare ouderen
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Brainstorm jaarprogramma 2020



Bespreking Vlaams regeerakkoord

5.7. Commissie Internationaal Ouderenbeleid
Voornaamste agendapunten:


VN-werkgroep on Ageing: bevraging sociale zekerheid en langdurige zorg



AGE platform Europe: jaarverslag + interne bevraging



Europees Semester



AGE Barometer 2019



Voorstel van resolutie over een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen

5.8. Betrokkenheid van externe deskundigen in commissies en werkgroepen
De commissies van de Vlaamse Ouderenraad bestaan uit oudere vrijwilligers en professionele
medewerkers die door lidorganisaties afgevaardigd worden, aangevuld met externe (oudere)
deskundigen en organisaties uit het netwerk. We streven hier naar een goede mix tussen signalen van
onderuit en deskundige externe input. Het zwaartepunt dient daarbij uiteraard bij de ouderen zelf te
liggen.
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6. Personeel
Het personeelsteam kende doorheen 2019 een aantal wijzigingen en uitbreidingen. Eind 2019 bestond
het team uit 9 medewerkers (7,6 VTE):


directeur: Nils Vandenweghe



3 stafmedewerkers advisering: Nathalie Sluyts (80%), Lien Pots en Marc Soubry



1 stafmedewerker communicatie en sensibilisering: Veerle Quirynen



1 stafmedewerker Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal / copywriter: Justine Rooze



1 stafmedewerker Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal: Nadia Denayer (50%)



1 webmaster/lay-outer/administratief medewerker: Eveline Soors (80%)



1 administratief medewerker: Sonja Van Humskerke (50%)
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VI. Evaluatie
1. Uitvoering beheersovereenkomst
1.1 Adviseren en signaleren
Op vlak van beleidswerk betekende 2019 eerst en vooral het sluitstuk van een lang beleidstraject rond
de herziening van het woonzorgdecreet. Na een eerder advies op het decreet zelf, werd de Vlaamse
Ouderenraad betrokken bij de uitwerking van het uitvoeringsbesluit, zowel via beleidsvoorbereidend
overleg als via een formele adviesvraag. Via beide vormen van betrokkenheid kon de Vlaamse
Ouderenraad heel wat punten ter versterking van de positie van ouderen met zorgnoden inbrengen in
het besluit.
Daarnaast stond 2019 vooral in het teken van de aanloop naar een nieuw regeerakkoord en een nieuw
Vlaams ouderenbeleidsplan. Met adviezen rond de aanpak van eenzaamheid bij ouderen, de nood
aan domeinoverschrijdende maatregelen rond het kwaliteitsvol wonen van ouderen en aanbevelingen
voor de opmaak van het nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan pikte de Vlaamse Ouderenraad doelgericht
en proactief in op de accenten die in het nieuwe regeerakkoord gelegd werden. Intern werd ook
gestart met een traject van lunchlezingen rond de aankomende persoonsvolgende financiering in de
ouderenzorg, wat de basis moet vormen voor de ontwikkeling van een gedragen visie vanuit het
perspectief van ouderen zelf op die persoonsvolgende financiering.
Tegelijk vormden ook signalen van onderuit aanleiding voor nieuwe adviezen en signalen. Zo was
kwaliteit van leven in een zorgsituatie een centraal thema in het beleidswerk van de Vlaamse
Ouderenraad, wat zich vertaalde in een advies rond de afbouw van vrijheidsbeperking in de zorg, een
studiedag rond inspraak en participatie in de ouderenzorg en het signaal rond de investeringsnoden in
de ouderenzorg ten aanzien van de Vlaamse politieke partijen. Naar aanleiding van bezorgdheden over
de toekomst van het openbaar en aangepast vervoer bij de implementatie van basisbereikbaarheid,
nam de Vlaamse Ouderenraad ook een uitgesproken signaalfunctie op ten aanzien van de
verschillende vervoerregioraden. De Vlaamse Ouderenraad schoof de belangrijkste aandachtspunten
naar voren, en zorgde dat er contact werd gelegd met het betreffende RPO met het oog op de
participatie van ouderen in de stakeholderstrajecten per vervoerregio.
Een belangrijke toetssteen voor het advieswerk was uiteraard het regeerakkoord van de nieuwe
Vlaamse Regering. Niettegenstaande de bezorgdheden rond de beperkte investeringsruimte en de
besparingen van deze regering, stelt de Vlaamse Ouderenraad tegelijk wel vast dat heel wat
inhoudelijke voorstellen uit adviezen van de voorbije jaren terug te vinden zijn in het regeerakkoord.
Van de aandacht voor aangepaste sociale woningen voor ouderen, het ontwikkelen van een actiefouder-wordenbeleid binnen het domein sport, de aandacht voor ouderen op het vlak van geestelijke
gezondheid, tot de hervorming van de inkomensvoorwaarden voor het zorgbudget voor ouderen, het
mag duidelijk zijn dat tal van accenten uit de adviezen van de voorbije jaren zich laten terugvinden in
de inhoudelijke engagementen van de nieuwe Vlaamse regering.
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De continue kwaliteitsverbetering van het advieswerk wierp ook vruchten af voor de Vlaamse
Ouderenraad zelf. De herziening van de beheersovereenkomst betekent onder meer een versterking
van de staf advisering, die het mogelijk moet maken op een breder aantal domeinen door te wegen
via het beleidswerk. Tegelijk zijn er met de structurele vertegenwoordigingen in onder meer het
Raadgevend Comité voor het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn
en de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin belangrijke kanalen bijgekomen voor het
beleids- en vertegenwoordigingswerk van de Vlaamse Ouderenraad. Daarbij dienen zich eveneens
kansen aan tot kennisdeling en aansluiting bij het bredere beleid en middenveld binnen de betreffende
domeinen.
1.2 Informeren
De voorbije jaren zette de Vlaamse Ouderenraad sterk in op het opfrissen en versterken van de
communicatie en uitstraling van de organisatie. Alle communicatievormen en -kanalen werden daarbij
herbekeken, van de nieuwsbrief en het magazine tot de websites, de fotodatabank, het gebruik van
Twitter en de overkoepelende vormgeving.
Daarmee beschikt de Vlaamse Ouderenraad over een eigentijdse set van communicatiekanalen. De
uitdaging voor de komende jaren wordt om de strategie rond elk van die kanalen, de diverse
doelpublieken en boodschappen scherp te krijgen, met aandacht voor interactiviteit en communicatie
in twee richtingen. Een uitdaging die specifiek ingeschreven staat in het toekomstige beleidsplan.
Daarbij dienen zich een aantal duidelijke aanknopingspunten aan, daar waar de nieuwsbrief het
duidelijk goed blijft doen en ook Actueel een stabiel bereik kent, maar de nieuwe website een terugval
kent na de lancering in 2017. Dit kan enerzijds liggen aan de uitsplitsing van bezoekers over drie
websites naargelang de doelgroep, maar anderzijds is allicht ook de inhoudelijke invulling van de
website aan een evaluatie toe. Meer diepgang en uitwisseling, onder meer door de inhoud van Actueel
beter te ontsluiten en door actiever aan te sturen op interactie met de bezoeker, zijn daarin zeker
valabele pistes. De voorziene communicatiestrategie in het kader van het nieuwe interne beleidsplan
moet hierin richting bieden.
Qua communicatie naar pers en netwerk zet de Vlaamse Ouderenraad meer en meer in op Twitter als
kanaal voor reacties op actualiteit, gecombineerd met het snel inpikken op directe journalistieke
vragen en het uitsturen van persberichten voor de bekendmaking van eigen initiatieven. Die strategie
lijkt te werken, waarbij de Vlaamse Ouderenraad gradueel aan zichtbaarheid binnen zijn netwerk wint.
1.3 Sensibiliseren
Een van de speerpunten in het beleidsplan 2015-2019 was het uitwerken van een nieuw concept voor
de Ouderenweek. Daarbij is de Ouderenweek omgevormd naar een campagne waarover op
verschillende momenten doorheen het jaar gecommuniceerd wordt, met een hoogtepunt tijdens de
Ouderenweek. De campagne blijft zich daarbij richten tot lokale actoren: lokale ouderenraden,
verenigingen, lokale dienstencentra, lokale besturen en andere potentiële partners in het kader van
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leeftijdsvriendelijke gemeenten. Daarbij tracht de Vlaamse Ouderenraad vooral inspiratie te bieden
aan de hand van bestaande goede praktijken in Vlaanderen, voor en door ouderen.
Inhoudelijk lag de focus in 2019 op het bouwen aan een hechtere buurt. Daarmee gaf de Vlaamse
Ouderenraad een eigen invulling aan maatschappelijke thema's als eenzaamheid en zorgzame
buurten. Opnieuw vertrok de Vlaamse Ouderenraad van de actieve rol die ouderen kunnen spelen
voor anderen in hun buurt.
De fotodatabank met genuanceerde, realistische beelden van ouderen kreeg in 2018 een grondig
onderhoud, en op dat spoor wordt nu verder gewerkt. Jaarlijks worden er nu kwaliteitsvolle,
professionele foto’s toegevoegd aan de databank, teneinde het aanbod fris te houden voor de
organisaties die er op vaste basis gebruik van maken. Alleszins mag duidelijk zijn dat er vraag is naar
kwaliteitsvol beeldmateriaal van ouderen, om zo op een subtiele manier bij te dragen tot een
genuanceerde beeldvorming van ouderen.
1.4 Meewerken aan onderzoek
Ook in 2019 bood de Vlaamse Ouderenraad ondersteuning aan onderzoeksprojecten rond ouderen via
participatie in stuurgroepen, het helpen zoeken naar respondenten en de bekendmaking van relevante
inzichten en resultaten uit onderzoek. Deze betrokkenheid biedt enerzijds de mogelijkheid om
aandachtspunten ten aanzien van ouderen in te brengen, en vormt anderzijds een nuttige bron van
informatie en inzichten ter versterking en onderbouwing van het advieswerk.

2. Interne werking
2.1 Aanloop naar een nieuw intern beleidsplan
De opmaak van een nieuw beleidsplan als organisatie biedt een krachtig momentum om de hele
werking onder de loep te nemen, in dialoog met alle betrokkenen en stakeholders, en om ambitieuze
keuzes te maken voor de toekomst.
In 2019 werd al een hele weg afgelegd om tot een nieuw beleidsplan te komen. Na een zorgvuldig
participatief traject zijn de strategische doelstellingen voor de toekomst vastgelegd. Begin 2020 zullen
die onder het vernieuwde bestuur verder uitgewerkt worden tot operationele doelen en acties,
waarbij de nieuw samengestelde AV het laatste woord krijgt.
Het mag alvast duidelijk zijn dat de lat daarbij opnieuw hoog gelegd wordt, met als doel om ouderen
in Vlaanderen alsmaar sterker op de kaart te zetten. We kijken alvast uit naar de nieuwe trajecten en
realisaties!
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Bijlage: strategische en operationele doelstellingen en de
indicatoren van het beleidsplan
Indicator beleidsplan

Stand van zaken

SD 1: Tegen eind 2019 vinden adviezen en standpunten van de Vlaamse Ouderenraad weerslag in
beleidsbeslissingen.
OD 1.1: Tegen eind 2019 is binnen het proces van adviesvoorbereiding de samenwerking met partners
uit het netwerk versterkt.
Indicator 1.1: Overzicht van de nieuwe externe deskundigen
Niet meer gewijzigd, 4 nieuwe
(ten opzichte van de samenstelling in 2014) die op vaste basis externe deskundigen t.o.v. 2014
deel uitmaken van de commissies en werkgroepen die gericht
zijn op adviesvoorbereiding
Indicator 1.2: Overzicht van de externe deskundigen die ad
Zie pagina 44
hoc betrokken werden bij adviesvoorbereiding binnen
commissies en werkgroepen
Indicator 1.3: Verhouding van het aantal externe deskundigen Zie pagina 44
ten opzichte van de leden en vertegenwoordigers van leden
van de Vlaamse Ouderenraad
Indicator 1.4: Aantal adviezen waarvoor externe
4 van de 5 adviesdocumenten
deskundige(n) is/zijn geraadpleegd (bovenop de deskundigen
betrokken binnen de commissies)
Indicator 1.5: Overzicht beleidsbeslissingen met weerslag van Zie pagina 8
adviezen of standpunten
OD 1.2: Tegen eind 2017 zijn alle prioritaire partners aangeduid en gecontacteerd om na te gaan of
samenwerking mogelijk is en zo ja, waarrond en hoe.
Indicator 1.6: De lijst met prioritaire partners voor Nog niet uitgevoerd, gesprekken met
samenwerking is opgesteld.
partners uit het netwerk lopen ad
hoc.
Indicator 1.7: Aantal gecontacteerde prioritaire partners
Idem, onder meer contacten met
Vlaams Instituut Gezond Leven,
Inter, Vlaams Patiëntenplatform,
Expertisecentrum
Dementie,
Supporters openbaar vervoer, …
Indicator 1.8: Overzicht van samenwerking met prioritaire Idem
partners
Indicator 1.9: Aantal contacten met strategische adviesraden
MORA: vergaderingen Commissie
Personenvervoer + klankbordgroep
basisbereikbaarheid
Indicator 1.10: Aantal adviezen die bezorgd werden aan 2
strategische adviesraden
OD 1.3: De Vlaamse Ouderenraad zet in op kennisverbreding en -verdieping bij commissieleden,
bestuursleden, algemene vergadering en personeel.
Indicator 1.11: Aantal georganiseerde studiedagen
Studiedag ‘Inspraak en participatie in
de zorg’
OD 1.4: De adviezen en standpunten worden actiever uitgedragen vanaf 2015.
Indicator 1.13: Overzicht van adviezen met vermelding van Zie pagina 7
geadresseerden bij verspreiding en verdere ondernomen acties
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Indicator beleidsplan

Stand van zaken

Indicator 1.14: Beslissing dagelijks bestuur m.b.t. overleg met Wordt ad hoc bekeken per advies
politieke partijen/parlementsleden (cfr. intergroup on ageing)
SD 2: Tegen eind 2019 vertrekken meer gemeenschappelijke acties en standpunten vanuit het
overleg van de ouderenverenigingen.
OD 2.1: De invulling en uitwerking van de doelstellingen van het overleg zijn scherpgesteld tegen
eind 2015.
Indicator 2.1: Beslissing DB/RvB/AV over relatie adviesraad en Zie
nota
scherpstelling
overleg ouderenverenigingen
overlegfunctie
Indicator 2.2: Nota over de doelstellingen van het overleg Zie
nota
scherpstelling
ouderenverenigingen
overlegfunctie
OD 2.2: Tegen eind 2015 zijn de procedures voor de vlotte werking van het overleg uitgewerkt.
Indicator 2.3: Nota over de werking en procedures binnen het Zie
nota
scherpstelling
overleg ouderenverenigingen
overlegfunctie
SD 3: Tegen eind 2019 maken meer lokale ouderenadviesraden op regelmatige basis gebruik van de
ondersteuning die de Vlaamse Ouderenraad aanbiedt.
OD 3.1: De Vlaamse Ouderenraad speelt tegen eind 2019 een grotere ondersteunende rol ten aanzien
van de lokale ouderenadviesraden.
Indicator 3.1: Overzicht van initiatieven die t.a.v. LOAR zijn Zie hoofdstuk III: Ondersteuning
ondernomen ter ondersteuning van hun werking (stand van lokale
beleidsparticipatie
van
zaken partnerorganisatie)
ouderen, zie pagina 35
OD 3.2: Tegen eind 2017 zijn het maatwerk en de kwaliteit van de aangeleverde
ondersteuningsinstrumenten versterkt.
Indicator 3.2: Evaluatie van de nieuw gelanceerde Barometer lokale ouderenraden +
ondersteuningsinstrumenten heeft plaatsgevonden in de besprekingen
in
Commissie
Commissie Ouderenraden
Ouderenraden
Indicator 3.3: Evaluatie van ondersteuningsinstrumenten die Barometer lokale ouderenraden +
een jaar in gebruik zijn, heeft plaatsgevonden in de Commissie besprekingen
in
Commissie
Ouderenraden
Ouderenraden
Indicator 3.4: Tevredenheid lokale ouderenadviesraden over Zie barometer lokale ouderenraden
kwaliteit ondersteuning door de Vlaamse Ouderenraad (te
integreren in de jaarlijkse bevraging in het kader van de
barometer lokale ouderenadviesraden)
OD 3.3: Het gebruik van het aangeleverd materiaal door de lokale ouderenadviesraden is
toegenomen tegen eind 2019.
Indicator 3.4: Tevredenheid lokale ouderenadviesraden over Via de barometerbevraging polsen
kwaliteit ondersteuning door de Vlaamse Ouderenraad.
we hiernaar. De barometer die
handelt over de werking van 2019
werd in januari 2020 uitgestuurd.
Resultaten worden verwacht in april
2020.
Indicator 3.5: Aantal ouderenadviesraden dat aangeeft de Idem als hierboven.
ondersteuning van de Vlaamse Ouderenraad te gebruiken
SD 4: Tegen eind 2019 vinden de aandachtspunten van de Vlaamse Ouderenraad sterker ingang in
de media en publieke debatten.
OD 4.1: Tegen eind 2016 werkt een werkgroep ‘communicatie’ een communicatiestrategie uit.
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Indicator beleidsplan
Indicator
4.1:
Stand
communicatiestrategie

Stand van zaken
van

zaken

uitwerking Communicatiestrategie
is
uitgewerkt. Verandering huisstijl en
hervorming communicatiekanalen
zijn doorgevoerd.
OD 4.2: De Vlaamse Ouderenraad reageert snel en consequent op relevante actualiteit.
Indicator 4.2: Procedure persbericht is vastgelegd door het DB

Nader te bekijken binnen volgende
fase uitvoering communicatieplan
Indicator 4.3: Overzicht van het aantal persberichten dat werd Zie pagina 25
verzonden
Indicator 4.4: Overzicht van het aantal persberichten, adviezen, Zie pagina 26
… die werden opgenomen door een of meerdere media
OD 4.3: Er wordt samengewerkt met andere organisaties in functie van het uitdragen van
gezamenlijke standpunten in het publieke debat.
Indicator 4.5: Aantal standpunten dat gezamenlijk met andere
- What matters to you?-dag
organisaties werd ingenomen
- Mangomomenten
- Supporters openbaar
vervoer:
basisbereikbaarheid
- Campagne patiëntenrechten
- Brochure lokaal
gezondheidsbeleid voor
ouderen
SD 5: Tegen eind 2019 is een nieuw en door de ouderenverenigingen en lokale ouderenadviesraden
gedragen concept voor de Ouderenweek gelanceerd.
OD 5.2: Het nieuwe concept van de Ouderenweek wordt in 2016 opgestart.
Indicator 5.2: Het nieuwe concept voor de Ouderenweek is Gelanceerd in 2016.
gelanceerd.
SD 6: Tegen eind 2019 zijn kwetsbare groepen ouderen meer expliciet aanwezig in de adviezen en
communicatie van de Vlaamse Ouderenraad.
OD 6.2: Tegen 2017 is de samenwerking met gespecialiseerde organisaties rond kwetsbare
doelgroepen structureel uitgebouwd (zie OD 1.2).
Indicator 6.2: Aantal samenwerkingen met in de nota
- Oproep tot actie
aangegeven gespecialiseerde organisaties (in kader van
dementievriendelijke
kwetsbaarheid bij ouderen)
gemeenten
- Studiedag inspraak en
participatie in de zorg
- Signaal vervoerregio’s
basisbereikbaarheid
OD 6.3: De Vlaamse Ouderenraad informeert op regelmatige basis over studies, noden, projecten en
goede praktijken rond kwetsbare groepen via zijn informatieblad en andere communicatiekanalen.
Indicator 6.3: Aantal artikels Actueel, adviezen, standpunten
- 6
van
de
6
waarin aandacht besteed wordt aan kwetsbare groepen
adviesdocumenten (100%)
ouderen
- 31 van de 70 artikels in
Actueel (44%)
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