
 

Vlaamse Ouderenraad vzw — Broekstraat 49-53 — 1000 Brussel — www.vlaamse-ouderenraad.be 

 

Jaarverslag 2021 

 

 

 

  

Jaarverslag 2021 

 



 

Jaarverslag 2021 2/35 

Inhoud 
 

I. Inleiding .................................................................................................................................. 4 

II. Uitvoering beheersovereenkomst en jaarprogramma ............................................................... 5 

1. Beleidsadviezen .................................................................................................................................. 5 

1.1. Evolutie adviesverlening ...................................................................................................... 5 

1.2. Overzicht beleidsadviezen en hoorzittingen ........................................................................ 6 

1.3. Beleidsbeslissingen met weerslag van adviezen Vlaamse Ouderenraad ............................ 8 

1.4. Parlementair werk met weerslag van adviezen Vlaamse Ouderenraad ........................... 10 

2. De ruimere signaalfunctie ................................................................................................................ 10 

2.1. Vlaamse ouderen én jongeren in koor op 'Blue Monday': "Laat onze stemmen samen 

weerklinken" .................................................................................................................................. 10 

2.2. Reactie perspectief thuiswonende ouderen in coronatijden ............................................. 10 

2.3. Reactie op NMBS-plannen om 1 op 3 loketten te sluiten .................................................. 10 

2.4. Open brief n.a.v. Belgisch standpunt over VN-Conventie ouderenrechten ....................... 11 

2.5. Open brief privatisering zorg ............................................................................................. 11 

2.6. Uitdragen van standpunten, signalen en aandachtspunten bij het bredere netwerk ...... 11 

3. Sensibilisering ................................................................................................................................... 13 

3.1. Kopzorgen Verdienen Zorg ................................................................................................ 13 

3.2. Vaccinatiecampagne ......................................................................................................... 18 

3.3. Fotodatabank .................................................................................................................... 18 

4. Informatieverstrekking over ouderen en ouderenbeleid ................................................................ 20 

4.1. Actueel ............................................................................................................................... 20 

4.2. Elektronische nieuwsbrief .................................................................................................. 20 

4.3. Website vlaamse-ouderenraad.be .................................................................................... 20 

4.4. Ouderengids.be ................................................................................................................. 21 

4.5. Sociale media ..................................................................................................................... 21 

4.6. Perscommunicatie ............................................................................................................. 24 

5. Onderzoek ........................................................................................................................................ 26 

5.1. Medewerking aan onderzoeken en projecten ................................................................... 26 

5.2. Stages ................................................................................................................................ 27 

III. Ondersteuning lokale beleidsparticipatie van ouderen ........................................................... 28 

IV. Interne werking ..................................................................................................................... 29 

1. Start beleidsplan 2020-2025 ............................................................................................................. 29 

2. Samenstelling .................................................................................................................................... 29 

3. Bestuurlijke vergaderingen ............................................................................................................... 31 

4. Overleg ouderenverenigingen ........................................................................................................... 31 

5. Werkzaamheden commissies ............................................................................................................ 32 

5.1 Commissie Inclusie en Participatie .......................................................................................... 32 

5.2 Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie ........................................................................ 32 



 

Jaarverslag 2021 3/35 

5.3. Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg ................................................................................ 33 

5.4. Commissie Wonen, Mobiliteit en Omgeving .......................................................................... 33 

5.5. Commissie Sport en Bewegen................................................................................................. 34 

5.8. Betrokkenheid van externe deskundigen in commissies en werkgroepen ............................. 34 

6. Personeel ........................................................................................................................................... 35 

 

 



 

Jaarverslag 2021 4/35 

I. Inleiding 

“Laat onze stemmen samen weerklinken.” Met die woorden trapten we samen met de Vlaamse 

Jeugdraad het jaar 2021 af.  We brachten een gezamenlijk pleidooi om de verbinding tussen jong en 

oud veel meer in de verf te zetten, tegen de polarisering in coronatijden in.  Daarin klonk duidelijk de 

oproep om zowel jongeren als ouderen veel meer zélf aan het woord te laten. Want de framing over 

‘de’ jongeren en ‘de’ ouderen, daar herkenden we ons niet in.  

De stem van ouderen vertolken, dat bleef ook in het tweede jaar van de pandemie broodnodig. Van 

discussies over richtlijnen, tot signalen over de noden die leefden. Coronagolf na coronagolf. De 

Vlaamse Ouderenraad zette daarbij ook actief mee zijn schouders onder de vaccinatiecampagne, die 

zeker bij ouderen hoge toppen scheerde.  

Tegelijk was 2021 het jaar waarin voor heel wat Vlaamse beleidsplannen het inhaalmanoeuvre werd 

ingezet. Met adviezen over het Vlaams ouderenbeleidsplan, het Vlaams eenzaamheidsplan en het 

Vlaams dementieplan konden we als Vlaamse Ouderenraad een duidelijke stem vertolken in de 

ambities die de Vlaamse regering uittekende rond belangrijke dimensies van het ouderenbeleid in 

Vlaanderen.  

Ook de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg draaide in 2021 op volle toeren. Doorheen tal van 

getuigenissen, bezoeken aan beloftevolle initiatieven en rondetafelmomenten met ouderen, 

professionals en deskundigen, gaf de campagne weerklank aan ideeën, visies en signalen van onderuit. 

Die kruisbestuiving resulteerde uiteindelijk in 22 beleidsvoorstellen voor de toekomst van de 

geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Die dragen we nu actief verder uit!  

En uiteraard bouwden we in 2021 ambitieus verder onze werking uit. Met labo’s voor het lokale 

ouderenbeleid. Met nieuwe communicatiestrategieën voor de toekomst. Met het uittekenen van een 

regionale werking ter ondersteuning van lokale ouderenbeleidsparticipatie. En vooral met heel veel 

inspraak en engagement van ouderen zelf.  

Want na twee jaar corona mag duidelijk zijn: willen we van Vlaanderen écht een samenleving op maat 

van elke leeftijd maken, dan hebben we nog heel wat potentieel te ontginnen. Met daarin vooral een 

rol weggelegd voor de stem van jongeren en ouderen zelf. 

 

Nils Vandenweghe  

directeur 

  



 

Jaarverslag 2021 5/35 

II. Uitvoering beheersovereenkomst en jaarprogramma 

1. Beleidsadviezen 

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, verzamelt hun ideeën, ervaringen, getuigenissen en 

standpunten, toetst die aan het beleid dat gevoerd of voorbereid wordt en bundelt dit alles in adviezen 

en hoorzittingen voor de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. 

Inspraak realiseren gaat niet zonder uitdagingen: het vertalen van de leefwereld van ouderen naar 

technisch beleid en omgekeerd, het samenbrengen van gevarieerde groepen van ouderen rond tal van 

onderwerpen, een omgeving creëren waarin zowel deskundigen als mensen zonder technische 

expertise laagdrempelig ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen, het capteren van de stem van 

moeilijk bereikbare ouderen, het opvolgen van signalen, beleidsnota’s, onderzoek, parlementaire 

vragen en goede praktijken over tal van domeinen heen, participeren in beleidsvoorbereidend overleg, 

schuren en schaven aan teksten in samenspraak met lidorganisaties en hun leden, zoeken naar 

consensus en gedragenheid, en het resultaat van al dat werk publiek en politiek in de kijker zetten; het 

blijft een wervelend proces. 

1.1. Evolutie adviesverlening 

In 2021 bracht de Vlaamse Ouderenraad vier adviezen uit. Daarnaast nam de Vlaamse Ouderenraad 

op vraag van het Vlaams Parlement deel aan drie parlementaire hoorzittingen. 

 

In 2021 bracht de Vlaamse Ouderenraad twee adviezen uit op vraag van Vlaams minister Wouter Beke 

- naar aanleiding van het ouderenbeleidsplan en het dementieplan – en werd de Vlaamse Ouderenraad 

drie keer uitgenodigd door het Vlaams Parlement om te adviseren over beleidsplannen. Daarnaast 

speelde de Vlaamse Ouderenraad zelf met een advies proactief in op de opmaak van het eerste Vlaams 

Eenzaamheidsplan, en bracht de Raad een advies uit over de uitdagingen rond het psychisch welzijn 

van ouderen, naar aanleiding van de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg. 
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1.2. Overzicht beleidsadviezen en hoorzittingen 

Advies 2021/1: Naar aanleiding van het Vlaams eenzaamheidsplan 2021-2024 

In dit advies bouwt de Vlaamse Ouderenraad voort op de uitgangspunten van zijn eerdere advies 

2019/4 over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen en wordt het doelstellingenkader van het 

eenzaamheidsplan onder de loep genomen. De Vlaamse Ouderenraad vertrekt daarvoor vanuit 

gesprekken met de ouderen en ouderenorganisaties en vanuit contacten met zowel concrete 

initiatieven rond eenzaamheid op het terrein als met academici die zich hierop richten in hun 

onderzoek. Hun bevindingen over de drempels en hefbomen in de praktijk vormen mee de basis voor 

de actiepunten in dit advies. Deze actiepunten zijn opgebouwd vanuit 5 centrale aanbevelingen: 

inzetten op bewustzijn en detectie, hefbomen creëren voor laagdrempelige participatie in de buurt, 

lokale actoren helpen bij het uitdenken van sterke initiatieven, de lokale besturen de juiste middelen 

en instrumenten geven en inzetten op eenzaamheid in residentiële zorgsettings. 

Advies 2021/2: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025 

De Vlaamse Ouderenraad werd om advies gevraagd op het ontwerp van het Vlaams 

ouderenbeleidsplan 2020-2025. Met dank aan verschillende overlegmomenten in aanloop naar dit 

ontwerp, stelde de Vlaamse Ouderenraad vast dat de speerpunten die geïdentificeerd worden sterk in 

lijn liggen met de prioriteiten die de raad zelf naar voor schoof in het memorandum voor de 

verkiezingen ‘19. We wijzen echter ook op een aantal onderbelichte thema’s in het ontwerp van het 

Vlaams ouderenbeleidsplan en stellen enkele lacunes vast in de vooropgestelde acties.  

Advies 2021/3: Over beleidsuitdagingen rond psychisch welzijn op oudere leeftijd 

Inspelend op de noden en ervaringen van ouderen, zette de Vlaamse Ouderenraad in het najaar van 

2019 zijn schouders onder de sensibiliseringscampagne ‘Kopzorgen verdienen zorg’. In het kader van 

deze campagne ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met ouderen, professionals en experten. Zo 
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bracht de raad noden en pijnpunten in kaart. Uit de gesprekken bleek bovendien dat er wel heel wat 

zaken bewegen op het terrein, maar dat die initiatieven vaak versnipperd zijn. Structureel beleid 

ontbreekt. De Vlaamse Ouderenraad maakte daarom werk van een beleidsadvies waarin 22 

aanbevelingen werden geformuleerd die uitzicht bieden op een structureel beleid.  

Advies 2021/4: Naar aanleiding van het Vlaams dementieplan 2021-2025 

De Vlaamse Ouderenraad is ervan overtuigd dat dementie één van de uitdagingen wordt voor het zorg- 

en welzijnsbeleid in de toekomst en ging dan ook graag in op de vraag van Vlaams minister Wouter 

Beke om advies te geven op het Vlaams dementieplan 2021-2025. In dit advies beschrijft de Vlaamse 

Ouderenraad de pijlers van een geïntegreerd en kwaliteitsvol dementiebeleid om vervolgens af te 

toetsen in welke mate het nieuwe Vlaams dementieplan hieraan tegemoetkomt. Voor de Vlaamse 

Ouderenraad moet het dementiebeleid aangestuurd worden vanuit de noden en ervaringen van 

personen met dementie en hun mantelzorgers. Ook voor dit advies gingen we daarom met hen in 

gesprek. 

Hoorzitting aanpassingspremie sociale huur 

Tijdens de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de toekenning van de 

aanpassingspremie aan sociale huurders keek de Vlaamse Ouderenraad vanuit een concrete getuigenis 

naar de toepassing ervan voor ouderen. Enerzijds kan de Vlaamse Ouderenraad zich vinden in de vraag 

waarom oudere sociale huurders minder toegang hebben tot financiële ondersteuning voor 

aanpassingen dan oudere huurders op de private huurmarkt. Anderzijds heeft de raad kritische vragen 

bij het voorstel, zowel principieel als in de haalbaarheid naar oudere sociale huurders toe. Het voorstel 

zal weinig effect hebben op barrières waarop sociale huurders botsen en zal misschien net averechts 

werken omdat het veel minder de verantwoordelijkheid legt bij de sociale huisvestingmaatschappijen.  

Hoorzitting wijzigingsdecreet Vlaamse Sociale Bescherming 

De Vlaamse Ouderenraad gaf tijdens een hoorzitting zijn visie mee op de voorgestelde wijzigingen. Het 

ging daarbij over het voorstel om ouderen met een zorgnood die in een woonzorgcentrum wonen 

allemaal in dezelfde categorie van zelfredzaamheid in te delen, zonder dat hun zorgbehoefte nog 

gemeten wordt. Daarbij is het nog onduidelijk voor welke categorie van zorgzwaarte de regering zal 

kiezen. Voor de Vlaamse Ouderenraad zijn er duidelijke argumenten om uit te gaan van de zwaarste 

zorgcategorie. Ook over de invoer van de dossiertaks bij beroep en de verhoging van de 

verblijfsvoorwaarde van vijf naar tien jaar gaf de raad zijn bedenkingen mee.  

Hoorzitting wijziging decreet Lokaal Bestuur 

Tijdens de hoorzitting over het voorstel tot wijziging van het decreet Lokaal Bestuur kaartte de Vlaamse 

Ouderenraad verschillende bezorgdheden aan vanuit het perspectief van ouderen met zorgnoden. De 

raad waarschuwt dat ouderen met zware en complexe zorgnoden nood hebben aan bescherming van 

de kwaliteit van zorg en leven. Vandaag zijn ouderen in een kwetsbare positie echter amper beschermd 
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tegen de uitwassen van voorzieningen waarin winst en efficiëntie belangrijker zijn dan warme zorg. 

Zolang de marktwerking in de zorg niet beter omkaderd is, blijft de Vlaamse Ouderenraad dan ook 

bezorgd over initiatieven die de deur openzetten voor meer commercieel initiatief in de zorg. Zeker 

als die ten koste gaat van publieke of non-profit zorg.   

1.3. Beleidsbeslissingen met weerslag van adviezen Vlaamse Ouderenraad 

De inhoud van bovenstaande en eerdere adviezen en standpunten van de Vlaamse Ouderenraad vond 

in de loop van 2021 onder meer in volgende beleidsbeslissingen en -discussies weerslag: 

 De Vlaamse regering lanceerde het eerste Vlaams eenzaamheidsplan 2021-2024. Daarin komen 

verschillende aanbevelingen uit de twee voorafgaande adviezen van de Vlaamse Ouderenraad 

terug. In brede lijnen focust het plan op het verhogen van het bewustzijn rond eenzaamheid, het 

investeren in zorgzame buurten en het delen van goede praktijken (met een bijzondere focus op 

intergenerationele initiatieven en praktijken in zorgsettings). 

 In het kader van het Plan Vlaamse Veerkracht lanceerde de Vlaamse Regering het Digitaal 

inclusiebeleidsplan ‘Iedereen Digitaal’, gericht op ouderen, mensen met een beperking en 

kwetsbare jongeren. 

 De federale regering sloot een akkoord met elf banken om een universele bankdienst te voorzien 

voor niet-digitale klanten. In het charter erkennen de banken het recht van de klant om niet-digitaal 

te bankieren. Daarbij werd vastgelegd welk minimum aan niet-digitale diensten gewaarborgd moet 

zijn, en welke tarieven voor niet-digitale diensten aangerekend mogen worden. 

 De Vlaamse regering sloot een nieuwe beheersovereenkomst met de VRT af, waarin er expliciet 

aandacht werd gevraagd voor een meer representatieve en genuanceerde beeldvorming, onder 

andere met het oog op ouderen. Ook de toegankelijk maken van het VRT-aanbod voor wie 

bijvoorbeeld slechtziend, hardhorig of digitaal minder mee is, is daarin opgenomen. 

 De mogelijkheden voor zorgwonen werden uitgebreid. Mobiele units en bestaande bijgebouwen 

kunnen mits te voldoen aan een aantal voorwaarden ook erkend worden als zorgwoning. De 

nieuwe wetgeving komt deels tegemoet aan de vraag om ervoor te zorgen dat meer mensen met 

zorgnoden langer in de eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen.  

 Eind 2021 keurde de Vlaamse regering de Visienota Energiearmoedeplan 2025 goed. Daarin schuift 

de Vlaamse regering onder meer een combinatie van financiële en ontzorgende instrumenten naar 

voor die kwetsbare groepen moeten beschermen tegen energiearmoede, in lijn met de insteken uit 

het eerdere advies van de Vlaamse Ouderenraad over energiearmoede. 

 Voor de opstart van het Masterplan Toegankelijkheid in 2021 werd een projectoproep gelanceerd 

voor het toegankelijk maken van bus- en tramhaltes van het kernnet en aanvullend net. Lokale 

besturen kunnen daarbij aanspraak maken op financiële ondersteuning en een coachingstraject. 

Het project hangt nauw samen met de voorziene uitrol van basisbereikbaarheid. 
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 De Vlaamse regering lanceerde het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025. Ongevallen 

met senioren zijn daarbij 1 van de 9 prioritaire aandachtspunten in het plan. 

 Als lid van de Taskforce Covid-19-Zorg kon de Vlaamse Ouderenraad mee wegen op de richtlijnen 

die van kracht waren in de woonzorgcentra naar aanleiding van de coronacrisis. Bij nieuwe 

coronagolven stuurde de raad aan op bescherming van het bezoekrecht van bewoners en naarmate 

het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames afnam, drong de raad aan op versoepelingen voor 

de woonzorgcentra zodat het normale leven zich hier enigszins kon hervatten.  

 Lange tijd waren 65-plussers uitgesloten van de ondersteuning door mobiele teams voor acute of 

chronische psychologische hulp. De Vlaamse Ouderenraad stelde die discriminerende 

leeftijdsgrens de voorbije jaren verschillende keren aan de kaak. Minister Vandenbroucke kondigde 

ten langen leste dat de werking van de mobiele teams uitgebreid zou worden naar ouderen. Ook 

65-plussers kunnen nu rekenen op de outreachende zorg die de teams bieden. 

 Waar in de eerdere RIZIV-conventie van 2019 65-plussers uitgesloten waren van de terugbetaling 

van psychologische hulp, wordt in de nieuwe conventie vastgehouden aan het toegankelijk maken 

van de terugbetaling voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Bovendien werden enkele drempels 

weggewerkt en werden er maatregelen genomen om meer psychologen aan te trekken, waardoor 

personen met een hulpvraag sneller geholpen moeten kunnen worden.  

 Na een voorakkoord eind 2020, werd in 2021 een definitief nieuw sociaal akkoord (VIA 6) bereikt 

over de financiering van de ouderenzorg. Dankzij dit akkoord werd komaf gemaakt met de ongelijke 

financiering tussen ROB- en RVT-woongelegenheden voor bewoners met een zwaar zorgprofiel. De 

Vlaamse Ouderenraad ijverde hier al lang voor en is dan ook tevreden met de extra tewerkstelling 

die op deze manier gecreëerd wordt.  

 De Vlaamse Ouderenraad hamert al lang op de nood aan meer transparantie over de kwaliteit van 

zorg, wonen en leven in de woonzorgcentra. De aankondiging van de actieve openbaarheid van de 

inspectieverslagen vormt een belangrijke stap vooruit ten opzichte van de voorheen geldende 

passieve openbaarheid.  

 Het VIA 6 akkoord bracht ook de belofte voor meer transparantie over de ervaren kwaliteit van 

zorg, wonen en leven door de bewoners met zich mee. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg 

(VIKZ) wordt aangesproken om kwaliteitsindicatoren, kwaliteitsmethoden en bevragingen op een 

gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde wijze sectorspecifiek vorm te geven. Het VIKZ 

krijgt extra middelen om een bevraging van de bewoners van woonzorgcentra op te zetten.  

 Hoewel de Vlaamse Ouderenraad verschillende bezorgdheden heeft omtrent de doorgevoerde 

wijzigingen van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming, werd dankzij de decreetswijziging wel 

een opening gecreëerd om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood voor bewoners van 

woonzorgcentra te verhogen en de non-take-up ervan tegen te gaan, een knelpunt waar de 

Vlaamse Ouderenraad al herhaaldelijk op wees.  
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1.4. Parlementair werk met weerslag van adviezen Vlaamse Ouderenraad 

Het beleidswerk van de Vlaamse Ouderenraad voedde ook de debatten in het Vlaams Parlement. 

Doorheen 2021 werd in 10 commissiebesprekingen expliciet naar de adviezen en signalen van de 

Vlaamse Ouderenraad verwezen. Daarbij lag de focus op: 

 de bestaansmiddelentoets van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

 het onderzoek van het Rekenhof naar het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

 de rechtsbescherming van eigenaar-bewoners van assistentiewoningen 

 de uitdagingen qua psychische zorg voor ouderen 

 de digitale kloof 

 het Dementieplan 2021-2025 

 de corona-uitdagingen in woonzorgcentra en de bezoekregeling in woonzorgcentra 

 de toekenning van de aanpassingspremie aan sociale huurders 

 de Vlaamse begroting en beleidsplannen voor 2022 

 

2. De ruimere signaalfunctie 

2.1. Vlaamse ouderen én jongeren in koor op 'Blue Monday': "Laat onze stemmen samen weerklinken" 

In de coronacrisis leken de oudere en de jongere generaties soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. 

Op Blue Monday, "de meest deprimerende dag van het jaar", lanceerden de Vlaamse Ouderenraad en 

de Vlaamse Jeugdraad samen een oproep om deze polarisering te doorbreken omdat iedereen volgens 

hen uiteindelijk hetzelfde wil. Dit opiniestuk verscheen op 18 januari 2021 op VRT NWS.  

2.2. Reactie perspectief thuiswonende ouderen in coronatijden 

De Vlaamse Ouderenraad reageerde in ‘De Ochtend’ op Radio 1 op het nieuws dat er versoepelingen 

op komst waren in de woonzorgcentra. De Vlaamse Ouderenraad was verheugd met dat nieuws maar 

vroeg ook perspectief voor ouderen die thuis wonen. 

2.3. Reactie op NMBS-plannen om 1 op 3 loketten te sluiten 

De Vlaamse Ouderenraad reageerde verontwaardigd op de aankondiging van NMBS om tegen eind 

2021 over te gaan tot de sluiting van 44 van de 135 stationsloketten in België. In 37 andere stations 

zouden de openingsuren beperkt worden. De Vlaamse Ouderenraad sprak zich scherp uit over de 

plannen, en vroeg bevoegd minister Gilkinet om tussen te komen. In samenspraak met minister 

Gilkinet stelde de NMBS haar plannen bij. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1565388/verslag/1568391
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1542886/verslag/1545640
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1461067/verslag/1463871
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1562810/verslag/1564732
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1455074/verslag/1460077
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1558970/verslag/1561587
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1503154/verslag/1504590
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1480117/verslag/1481415
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1490512/verslag/1493864
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1780913
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2.4. Open brief n.a.v. Belgisch standpunt over VN-Conventie ouderenrechten 

Begin 2020 kreeg een federale parlementaire resolutie die vroeg om het Belgisch standpunt in het 

kader van de UN Open-Ended Working Group te herzien en aan de kar te trekken voor een VN-

Conventie rond ouderenrechten breed steun in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Toen bevoegd 

minister Wilmes aangaf dat het Belgisch standpunt in aanloop naar de nieuwe bijeenkomst van de 

Open-Ended Working Group niet gewijzigd was, uitten de Vlaamse Ouderenraad en andere 

middenveldo 

Samen met andere middenveldorganisaties ondertekende de Vlaamse Ouderenraad een open brief 

aan minister Wilmes, toen bleek dat  

2.5. Open brief privatisering zorg 

De Vlaamse Ouderenraad uitte reeds zijn bezorgdheden over het voorstel tot wijziging van het decreet 

lokaal bestuur. In navolging hiervan ondertekende de raad een open brief vanuit de sector die 

waarschuwde voor het feit dat private spelers de winsten onvoldoende zullen herinvesteren in de zorg 

wat ten koste kan gaan van de kwaliteit, de betaalbaarheid, de tewerkstelling en de 

arbeidsomstandigheden.  

2.6. 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.  

Ook in 2021 ging het om een brede waaier aan organen en organisaties waarbinnen de Vlaamse 

Ouderenraad de noden, behoeften en ervaringen van ouderen signaleert. Daarbij ging het onder meer 

om: 

 De Taskforce Covid-19-zorg, die de impact van de coronacrisis op de Vlaamse welzijns- en 

zorgsector opvolgt, en de richtlijnen ten aanzien van o.a. de ouderenzorgvoorzieningen bepaalt. 

 AGE Platform Europe, de spreekbuis van organisaties van en voor ouderen ten aanzien van de 

Europese Commissie, het Europees Parlement en de Verenigde Naties.  

 De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waarin aan adviezen gewerkt werd 

rond de lessen uit de aanpak van de coronacrisis, rond de flexibilisering inzake verzorgend 

personeel in de residentiële ouderenzorg en over de wijzigingen aan het decreet rond de Vlaamse 

Sociale Bescherming. 

 De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC, die het beleid rond sociaal-cultureel werk 

adviseert. Deze vertegenwoordiging wordt opgenomen vanuit het overleg ouderen-verenigingen 

binnen de Vlaamse Ouderenraad. 
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 Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, die zich 

beide inzetten om de kwaliteit en doeltreffendheid van zorg voor mensen met zorgnoden in 

Vlaanderen te versterken. 

 Verschillende organen binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid, waaronder het Raadgevend 

Comité van het Agentschap, de Administratieve Bezwaarcommissie VSB, de Adviescommissie 

Mobiliteitshulpmiddelen en de Bijzondere Technische Commissie VSB. 

 Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Hoge Raad voor Vrijwilligers, waarlangs we de 

noden van oudere vrijwilligers in het beleid met impact op vrijwilligers inbrengen. 

 De Taskforce e-inclusie, een samenwerkingsverband van lokale besturen, publieke instellingen en 

middenveldorganisaties, die werken aan kwetsbare groepen digitaal insluiten, evenals de 

werkgroep e-inclusie binnen het Strategisch Plan Geletterdheid.  

 Het Vlaams Overleg Toegankelijkheid van Inter, waarbinnen diverse stakeholders samen met Inter 

afstemmen rond initiatieven die bijdragen tot een meer inclusief en toegankelijk Vlaanderen. 

 Het Forum woononderzoek georganiseerd voor Steunpunt wonen samen met het Agentschap 

Wonen Vlaanderen om het gesprek over het woononderzoek aan te gaan met organisaties actief 

in wonen en woonbeleid. 

 Transversale stroomgroep energie- en klimaatbeleid: doel van de stroomgroep is het identificeren 

en capteren van aandachtspunten en verbeterpunten rond het Vlaams energie- en klimaatbeleid.  

Tegelijk was de Vlaamse Ouderenraad ook ad hoc betrokken bij verschillende initiatieven van andere 

organisaties. Het gaat daarbij onder meer om: 

 Trialoog: stuurgroep project dat inzet op de totstandkoming van een optimale relatie tussen 

familie, bewoner en woonzorgcentrum 

 Amnesty International Vlaanderen: meegeven van mogelijke insteken voor verder initiatief van 

Amnesty International rond mensenrechten van ouderen 

 Unia: deelname aan focusgroepen rond de grondrechten van bewoners van woonzorgcentra 

 Edward Life Sciences: deelname ronde tafelgesprek over structurele hartziekten bij ouderen 

 VLESP: deelname aan de werkgroep selectieve suïcidepreventie ter voorbereiding van het nieuwe 

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 

 Expertisecentrum Dementie: deelname focusgroepen voor de evaluatie van het dementieplan 

 Federale Commissie Rechten van de Patiënt: afstemmen over klachtrecht binnen de ouderenzorg 

 Sport Vlaanderen: project Blijf in evenwicht 

 UMCA: afstemming over de verdere plannen en het geplande symposium over buurtzorg en 

zorgzame buurten 
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 NOOZO: afstemming rond het thema ‘hulpmiddelen voor 65plus’ in functie van een advies in 

voorbereiding hierover door NOOZO 

 Het Agentschap Wonen Vlaanderen in functie van het uitwerken van een nieuw toewijzingsmodel 

sociale huur.  

 

3. Sensibilisering 

3.1. Kopzorgen Verdienen Zorg 
 

De campagne die we in oktober 2020 lanceerden, liep in 2021 verder. Met de campagne Kopzorgen 

Verdienen Zorg wil de Vlaamse Ouderenraad de uitdagingen rond psychisch welzijn bij ouderen op de 

kaart zetten. Vanuit die uitwisseling van verhalen, signalen en inzichten werkten we toe naar een set 

van beleidsvoorstellen, die in de laatste fase van de campagne breed uitgedragen wordt naar alle 

relevante beleidsmakers. De campagne loopt tot de Ouderenweek in 2021. 

Waar de focus in 2020 lag op de lancering van de campagne en thematiek, stonden in 2021 dialoog, 

goede praktijken en beleidsbeïnvloeding centraal. 

Start van de dialoog 

In 2021 zetten we met de campagne extra in op interactie en dialoog. Zowel via een prikbord als via 

dialoogmomenten konden ouderen en hun omgeving, professionals en experten kopzorgen en tips, 

ervaringen, bevindingen, … delen met ons en met elkaar. Er kwamen dus diverse perspectieven aan 

bod. 

Campagnewebsite 

De campagnewebsite Kopzorgen.be was tijdens de hele campagne een belangrijk kanaal. Het vormde 

de plek waar we informatie over de campagne bundelen en de blog regelmatig aanvulden met 

uiteenlopende artikels en interviews. Daar komen zowel ouderen, professionals en deskundigen aan 

bod. Zij spreken over verschillende aspecten van het psychisch welzijn bij ouderen. 

Bovendien was het de plek waar ons Kopzorgen-Prikbord te vinden is. We stimuleerden ouderen en 

hun omgeving om er hun kopzorgen en tips om er mee om te gaan te delen. Daarmee gingen we aan 

de slag bij het formuleren van beleidsbevelingen. 

In 2021 kon Kopzorgen.be rekenen op 20 745 bezoekers.  

 

Hoe komen de gebruikers op Kopzorgen.be terecht?  

http://www.kopzorgen.be/
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De bezoekers van Kopzorgen.be vonden ons via:   

 

Facebook 

Via de Kopzorgen-campagne zet de Vlaamse Ouderenraad bewust in op sociale media, en met 

succes. Vooral Facebook blijkt daarbij het belangrijkste sociale medium te zijn. 94% van de sociale 

mediasessies kwam via dit onlineplatform.  

 

http://www.kopzorgen.be/
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Persaandacht  

Op verschillende momenten tijdens de campagne kunnen we rekenen op persaandacht. Bij de 

lancering van Paula Sémer als Koploper, in maart 2021, brengen Radio 1 en Radio 2  een reportage en 

interviews. Ook op VRT NWS en Knack en in kranten zoals De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste 

Nieuws en de Morgen zijn artikels te lezen.  

Hoewel de sensibiliseringscampagne niet meer exclusief aan de Ouderenweek wordt opgehangen, 

blijft de Ouderenweek uiteraard wel een belangrijk communicatiemoment in die campagnes. Tijdens 

de Ouderenweek, wanneer we de 22 beleidsvoorstellen lanceren, brengen De Morgen en Het 

Nieuwsblad enkele artikels met interviews. En ook enkele vaktijdschriften zoals Weliswaar en 

Sociaal.net schenken aandacht aan de campagne. Bovendien gaan de ouderenverenigingen in op het 

aanbod om een artikel op maat uit te werken.  

Beleidsimpact 

De campagne leidde tot vragen in het Vlaams Parlement:  

20 oktober 2020 – Schriftelijke vraag Katja Verheyen (N-VA) 

Katja Verheyen grijpt de ‘Kopzorgen verdienen zorg’-campagne aan om te polsen naar hoe minister 

Beke aankijkt tegen het psychisch welzijn van ouderen en welke ondersteunende rol CAW’s hierbij 

kunnen spelen.  

>> Meer informatie 

29 oktober 2020 – Vraag om uitleg van Suzy Wouters (Vlaams Belang) 

Verwijzend naar de ‘Kopzorgen verdienen zorg’-campagne vraagt Suzy Wouters naar de reactie van 

minister Beke op het ontbreken van een gepast hulpaanbod voor ouderen met psychische problemen. 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1617507
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Daarbij polst ze ook naar de initiatieven die de minister wil nemen om het hulpaanbod te verbeteren 

en specifiek om huisartsen te sensibiliseren.  

>> Meer informatie 

20 april 2021 – Schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove (Vooruit) 

Naar aanleiding van de ‘Kopzorgen verdienen zorg’-campagne peilt Ludwig Vandenhove naar de 

reactie van minister Beke op de cijfers omtrent het psychisch welzijn van ouderen en de acties die hij 

onderneemt om psychische ondersteuning voor ouderen te realiseren.  

>> Meer informatie 

19 oktober 2021 – Vraag om uitleg van Vera Jans (CD&V) 

Vera Jans richt enkele vragen tot minister Beke met betrekking tot de moeilijke toegang tot gepaste 

hulp voor ouderen met psychische problemen.  

>> Meer informatie 

08 februari 2022 - Vraag om uitleg van Ann De Martelaer (Groen) 

Na de publicatie van het formele advies diende Ann De Martelaer (Groen) een schriftelijke vraag in 

over de evaluatie en verlenging van de proefprojecten eerstelijnspsychologische zorg voor ouderen. 

Omwille van het uitblijven van een antwoord, werd deze vraag omgezet in een vraag om uitleg. De 

minister gaf aan dat hij het niet zinvol acht de Vlaamse projecten verder te zetten, gezien de nieuwe 

conventie op het federale beleidsniveau. De minister zal afstemmen met de projecthouders en de 

federale overheid hoe de overgang van pilootfase naar structurele fase op een goede manier kan 

verlopen.  

>> Meer informatie 

> Reactie minister Beke 

In zijn reactie op het formeel advies over de beleidsuitdagingen rond psychisch welzijn op oudere 

leeftijd erkent minister Beke de hoge cijfers die wijzen op situaties van psychisch onwelzijn bij ouderen. 

De minister verwijst daarbij eerst en vooral naar verschillende initiatieven waarmee hij hieraan 

tegemoet wil komen: de projectoproep zorgzame buurten, het nieuwe dementieplan, het 

eenzaamheidsplan en de uitrol van het geïntegreerd breed onthaal. Tegelijk geeft hij aan graag verder 

in overleg te gaan met de Vlaamse Ouderenraad over de noden en uitdagingen die zich stellen. Dit 

overleg vond begin 2022 plaats. 

> Toelichting FOD Gezondsheidszorg 

In het kader van de gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van een nieuw geestelijk 

gezondheidsbeleid voor ouderen, richtte de Interministeriële Conferentie een technische werkgroep 

in die een visie en voorstellen moet uitwerken met het oog op de realisatie van een kwaliteitsvolle, 

beschikbare en toegankelijke geestelijke gezondheid voor personen ouder dan 65 jaar, alsook de 

ondersteuning van hun mantelzorgers. De Vlaamse Ouderenraad werd uitgenodigd om de 

beleidsaanbevelingen toe te lichten voor deze werkgroep. 

 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1438549/verslag/1441098
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1709431
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1562810/verslag/1564732
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1601160/verslag/1604028
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3.2. Vaccinatiecampagne 

De Vlaamse Ouderenraad mobiliseerde in 2021 actief rond de vaccinatiecampagne van de Vlaamse 

overheid. Naast continue updates en toelichting in onze nieuwsbrief en via Facebook, namen we nog 

verschillende initiatieven om de campagne kracht bij te zetten.  

Tijdens een overleg met minister Beke, gaf de minister aan de handen in elkaar te willen slaan met de 

ouderenverenigingen om die campagne kracht bij te zetten en de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te 

krijgen. De Vlaamse Ouderenraad mobiliseerde de ouderenverenigingen daarom als ambassadeur. We 

bezorgden hen bijvoorbeeld communicatiemateriaal om verder te verspreiden.  

Daarnaast zetten we op www.vlaamse-ouderenraad.be de webinars in de kijker die vrijwel alle 

ouderenverenigingen organiseerden over de vaccinatiestrategie, en die ook toegankelijk waren voor 

niet-leden. Daarin beantwoorden virologen en epidemologen vragen en namen zij twijfels weg. Die 

webinars deelden we ook in onze nieuwsbrief, alsook de opnames ervan die nadien herbekeken 

konden worden.   

Ook naar lokale ouderenraden communiceerden we over de manieren waarop zij een rol kunnen 

spelen om van de vaccinatiecampagne bij ouderen een succes te maken. Op www.ouderenraden.be 

communiceerden we over de diverse initiatieven en goede praktijken van lokale ouderenraden in het 

kader van de vaccinatie-strategie. Dat artikel was bovendien ook te lezen in magazine Actueel, waarin 

ook visuals uit het campagnemateriaal van de Vlaamse overheid te zien waren. 

Begin april stuurden we een persbericht uit waarin we het aantal gevaccineerde 85-plussers in de kijker 

zetten: op dat moment kreeg al 90% van de ouderen een eerste coronavaccin. De boodschap om 

‘samen te versoepelen’ weerklonk daarin duidelijk, gekoppeld aan de oproep om je zeker te laten 

vaccineren als zeventiger en zestiger. 

3.3. 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. 

In 2021 besliste de Vlaamse Ouderenraad om de fotodatabank op te frissen. Want veel uit het leven 

gegrepen beelden die een realistische blik werpen op het dagelijks leven van ouderen, ontbraken nog. 

Met een camera in de ene hand en een lijstje van ‘te schieten beelden’ in de andere, ging team 

communicatie op pad in Vlaanderen en Brussel. Via een oproep op de website en in de elektronische 

nieuwsbrief, meldden meer dan 50 mensen zich aan als vrijwillig model om mee te zorgen voor een 

realistische beeldvorming van ouderen. Dat leverde meer dan 200 nieuwe beelden op.  

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/
http://www.ouderenraden.be/
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Maar de Vlaamse Ouderenraad blijft ambitieus. Zo wordt de diversiteit tussen ouderen nog te weinig 

getoond in de fotodatabank. Vooral mensen met een andere etnische achtergrond ontbreken. Ook in 

2022 zal de fotodatabank dus nog blijven geactualiseerd worden. 

 

 

In totaal werden er in 2021 240 foto’s aangevraagd, en dat via 64 verschillende organisaties of 

particulieren. 

De organisaties die gebruikmaken van het gratis fotomateriaal, zijn erg uiteenlopend. De grootste 

aanvragers blijken onderwijs- en onderzoeksinstellingen, organisaties vanuit het maatschappelijk 

middenveld en lokale besturen. Concreet kwamen er aanvragen binnen van: 

 Actoren binnen het lokale ouderenbeleid, zoals lokale besturen, ouderenraden, OCMW’s en lokale 

dienstencentra; 
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 Onderwijsinstellingen, docenten en studenten (CVO-Hik, Artevelde, KULeuven, UGent, UCCL, Vives, 

VUB, Montfort University); 

 Organisaties uit de zorgsector, bijvoorbeeld AZ, Caritas en Logo’s; 

 Organisaties en verenigingen zoals AGE Platform Europe, Amnesty International, Kom Op Tegen 

Kanker, ABVV-Senioren, VVSG, Vief, en OKRA; 

 Andere instellingen waaronder het Spaans tijdschrift Nosotros Mayores, WVG, Mobi-life, Bonka 

circus en particulieren.  

 

4. Informatieverstrekking over ouderen en ouderenbeleid 

4.1. Actueel 

Via het magazine Actueel houdt de Vlaamse Ouderenraad lokale ouderenraden én organisaties en 

professionals die werken met ouderen viermaal per jaar op de hoogte van de initiatieven van de 

Vlaamse Ouderenraad. Ook relevant beleidsnieuws en onderzoeken, campagnes rond ouderen en 

inspirerende projecten voor en door ouderen komen aan bod. Eind 2021 telde Actueel zo’n 1 339 

abonnees, met daarbovenop ongeveer 500 digitale lezers per editie. Dat aantal ligt op hetzelfde niveau 

als in 2020.  

Artikels uit het magazine met een focus op het lokale beleid, worden daarnaast nog in een online 

artikel gegoten en komen terecht op www.ouderenraden.be. Daardoor kennen sommige artikels een 

extra breed bereik.  

4.2. Elektronische nieuwsbrief 

In 2021 werden er 43 nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrief heeft vooral als doel om een actueel 

nieuwskanaal te zijn rond alle beleidsinitiatieven, campagnes, projecten en onderzoeksresultaten rond 

ouderen.  

We sloten het jaar af met 4037 abonnees op de nieuwsbrief, een stijging van 11% ten opzichte van 

2020. Mede door de campagne Kopzorgen en de verhoogde aanwezigheid op sociale media kreeg de 

e-nieuwsbrief een goede boost met heel wat nieuwe aanmeldingen. 

4.3. Website vlaamse-ouderenraad.be 

De website van de Vlaamse Ouderenraad geeft een helder overzicht van de uitgebrachte adviezen en 

standpunten, van nieuwsartikels, en van beschikbare cijfers en inzichten uit onderzoek rond ouderen. 

Daarnaast zijn specifieke luiken voorzien voor de Ouderenweek en de fotodatabank, en worden er 

regelmatig linken gelegd met artikels op  www.ouderenraden.be, www.kopzorgen.be en 

www.ouderengids.be.  

http://www.ouderenraden.be/
http://www.ouderenraden.be/
http://www.kopzorgen.be/
http://www.ouderengids.be/
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De volgende grafiek geeft de evolutie weer van het aantal bezoekers op jaarbasis van de afgelopen 

tien jaar. We mochten in 2021 rekenen op 167 830 unieke bezoekers. De piek aan bereik ten gevolge 

van de coronapandemie, de Kopzorgen-campagne en de actievere communicatie lijkt zich daarmee 

door te zetten in 2021. 

 

64% van de bezoekers komt op de website terecht via directe links, voornamelijk vanuit onze 

nieuwsbrief. 

4.4. 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.  

In totaal bezochten 25 494 unieke bezoekers de website, bijna een verdubbeling van het jaar ervoor! 

91% van deze bezoekers komt via een zoekmachine op deze website terecht.  

4.5. Sociale media  

Twitter  

Sinds enkele jaren gebruikt de Vlaamse Ouderenraad Twitter als kanaal om snel 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, ...  

 

In 2021 plaatste de Vlaamse Ouderenraad zo’n 83 tweets, wat neerkomt op 1 à 2 tweets per maand. 

Dat zijn er ongeveer een derde meer dan in 2020. We kaartten onderwerpen aan zoals agisme, zetten 

ons advies over eenzaamheid in de kijker en duiden op het gevaar van digidwang. Daarnaast schenken 

http://www.ouderengids.be/
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we uitgebreid aandacht aan de 22 beleidsvoorstellen gekoppeld aan onze Kopzorgen Verdienen Zorg-

campagne. Ook pikken we in op themadagen en -weken zoals De Warmste Week.  

 
Ook over actuele thema’s, zoals de impact van de coronacrisis en de bijhorende maatregelen op 
ouderen en de ouderenzorg, het zorgbudget voor ouderen met zorgnoden, ouderenrechten, de 
vaccinatiestrategie, inspectieverslagen van woonzorgcentra, privatisering in de zorg, deelden we ons 
standpunt met twitterend Vlaanderen.  
 
Facebook 

In 2021 blijft Facebook een belangrijke rol spelen om de Kopzorgen-campagne extra kracht bij te 

zetten. Ook posten we bijna wekelijks een artikel van de website en nieuwsbrief van de Vlaamse 

Ouderenraad op onze Facebookpagina. Die hebben een grote actuele waarde, kaarten beeldvorming 

aan of zetten krantenartikels in de kijker waar we een bijdrage aan leverden.  

Bovendien willen we met deze posts interactie met onze volgers stimuleren. We trachten hier 

regelmatig een vraag te stellen, volgers tot actie te stimuleren of we vragen hen hun verhaal te doen. 

Zo doen we via facebook oproepen voor getuigenissen om ons advieswerk te voeden met concrete 

verhalen. Ook niet-georganiseerde ouderen krijgen op die manier de kans om inbreng te doen rond de 

adviezen die de Vlaamse Ouderenraad voorbereidt. Daarnaast zoeken we via Facebook naar figuranten 

voor onze Fotodatabank-shoots.  
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4.6. Perscommunicatie  

De Vlaamse Ouderenraad verstuurde in 2021 volgende persberichten: 

 2 februari 2021: 1 op 3 NMBS loketten sluit de deuren: Vlaamse Ouderenraad reageert 

verontwaardigd 

 21 maart 2021: TV-Coryfee Paula Sémer breekt een lans voor psychisch welzijn van ouderen 

 7 april 2021: Bijna 90% van de 85-plussers gevaccineerd - Zeventigers en zestigers moeten trend 

verderzetten 

 30 september 2021: "Psychische zorg voor ouderen is geen luxezorg" - Steeds meer ouderen met 

zware psychiatrische noden staan voor gesloten deuren 

 15 november 2021: Ouderenraad lanceert 22 voorstellen voor een sterkere psychische 

hulpverlening 

Daarnaast werd de Vlaamse Ouderenraad ook geregeld door journalisten gecontacteerd als 

aanspreekpunt in het kader van actuele onderwerpen. De perscommunicatie van de Vlaamse 

Ouderenraad werd onder andere opgepikt door de volgende media (niet-limitatief): 

Datum Titel/onderwerp Bron 

9 januari 2021 Online bankieren is dure zaak De Standaard 

18 januari 2021 Opinie: Vlaamse ouderen én jongeren in koor op "Blue 

Monday": "Laat onze stemmen samen weerklinken" 

VRT NWS 

2 februari 2021 Ouderenraad hekelt sluiting loketten NMBS  HBVL 

2 februari 2021 NMBS rekent af met ‘dode tijd’ en sluit loketten in 44 

treinstations 

De Standaard 

4 februari 2021 IN KAART Slechts 11 West-Vlaamse stations behouden 

loket: 6.700 passagiers gaan digitaal 

Krant van West-

Vlaanderen 

17 februari 2021 Thuiswonende ouderen zien nog geen perspectief: "Er is 

veel gemis" 

Radio 1 – De 

Ochtend 

17 februari 2021 Vlaamse Ouderenraad: "Willen vooral duidelijkheid over 

weg naar het normale leven" 

VRT NWS - Liveblog 

1 maart 2021 "Geestelijke gezondheidszorg voor ouderen hinkt al 

decennialang achterop" 

Radio 1 – De 

Ochtend 

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/1-op-3-nmbs-loketten-sluit-de-deuren-vlaamse-ouderenraad-reageert-verontwaardigd
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/1-op-3-nmbs-loketten-sluit-de-deuren-vlaamse-ouderenraad-reageert-verontwaardigd
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/tv-coryfee-paula-semer-breekt-een-lans-voor-psychisch-welzijn-van-ouderen
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/bijna-90-van-de-85-plussers-gevaccineerd-zeventigers-en-zestigers-moeten-trend-verderzetten
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/bijna-90-van-de-85-plussers-gevaccineerd-zeventigers-en-zestigers-moeten-trend-verderzetten
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/welzijn-zorg/psychische-zorg-voor-ouderen-geen-luxezorg-steeds-meer-ouderen-met-zware
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/welzijn-zorg/psychische-zorg-voor-ouderen-geen-luxezorg-steeds-meer-ouderen-met-zware
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/ouderenraad-lanceert-22-voorstellen-voor-een-sterkere-psychische-hulpverlening
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/ouderenraad-lanceert-22-voorstellen-voor-een-sterkere-psychische-hulpverlening
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4 maart 2021 Elke dag gaat minstens één bankkantoor dicht De Standaard 

20 maart 2021 Tv-Boegbeeld Paula Sémer zet zich in voor psychisch 

welzijn bij ouderen: “Onze kopzorgen verdienen zorg” 

VRT NWS 

20 maart 2021 VRT-Coryfee Paula Sémer (95) is boegbeeld van de 

campagne Kopzorgen 

Het Nieuwsblad 

20 maart 2021 Paula Sémer: “Ik denk elke dag aan doodgaan” De Standaard - 

video 

20 maart 2021 Vlaamse Ouderenraad wil psychische problemen bij 

ouderen bespreekbaar maken 

Het laatste Nieuws 

20 maart 2021 Vlaamse Ouderenraad wil psychische problemen bij 

ouderen bespreekbaar maken 

Knack 

21 maart 2021 Paula Sémer breekt een lans voor psychisch welzijn van 

ouderen 

PlusMagazine 

22 maart 2021 Paula Sémer: “Oud worden is één afscheid. Iedere dag 

valt er iemand weg” 

Radio 1 – De 

Ochtend 

22 maart 2021 Ouderenpsychiater An Haekens: "Draag zorg voor jezelf 

en zoek naar verbondenheid met anderen als je je 

eenzaam voelt" 

Radio 2 – De 

Madammen 

22 maart 2021 Paula Sémer zet zich in voor campagne over kopzorgen 

bij ouderen: “Drempel om hulp te vragen ligt heel hoog 

bij ouderen" 

Radio 2 – De 

Madammen 

22 maart 2021 Paula Sémer: "Oudere mensen zien een psycholoog of 

psychiater als iets voor 'de zottekes' maar dat is niet zo" 

VRT NWS - Radio 2 

8 juni 2021 Paula Sémer overlijdt op 96-jarige leeftijd De Standaard 

8 juni 2021 Tv-Icoon Paula Sémer op 96-jarige leeftijd overleden HBVL 

15 september 2021 Flandre: Wouter Beke va rendre public les rapports 

d'inspection dans les maisons de repos 

RTBF 
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18 oktober 2021 Psychische problemen bij ouderen worden nog steeds 

miskend 

Knack 

15 november 2021 Vlaamse Ouderenraad lanceert 22 voorstellen voor een 

sterkere psychische hulpverlening 

PlusMagazine 

16 november 2021 Hulp inschakelen is voor ouderen lang niet evidend Weliswaar 

17 november 2021 Groot deel van 65-plussers heeft mentale problemen De Morgen 

19 november 2021 ‘Er is te weinig aandacht voor het psychisch welzijn van 

ouderen’ 

Sociaal.net 

25 november 2021 Rusthuiskamer in vijf jaar tijd 166 euro per maand 

duurder 

Het Nieuwsblad 

26 november 2021 'We mogen de polarisering in de geestelijke 

gezondheidszorg niet aanvaarden' 

PlusMagazine 

22 december 2021 "Nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen" 

 

Bijlage 50+ De 

Standaard  

31 december 2021 Minimumdienstverlening voor wie niet digitaal bankiert De Standaard 

 

Er waren ook heel wat andere spelers die op de pers- of andere communicatie van de Vlaamse 

Ouderenraad inpikten, zoals de partners van de Kopzorgen-campagne, steden en gemeenten, lokale 

ouderenraden, kenniscentra en expertisecentra, koepelorganisaties, magazines, 

middenveldorganisaties, onderzoeksinstellingen,  ... 

 

5. Onderzoek 

5.1. Medewerking aan onderzoeken en projecten 

De Vlaamse Ouderenraad verleent zijn 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: 
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Organisator Project Soort 

Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

Diverse onderzoeken: 

- Ontwikkeling van een BelRAI-
inschalingsinstrument voor het zorgbudget 
voor ouderen 

- Persoonsvolgende financiering VSB 

- Personele inzet in woonzorgcentra 

- Corona: arbeidsorganisatie 
woonzorgcentrum 

Stuurgroepen 

De Lijn  Meer mobiele lijn: verhogen  
van de toegankelijkheid van De Lijn (haltes 
en infrastructuur) 

Gebruikersgroep  

Vlaams Instituut Kwaliteit 
van zorg 

Kwaliteitsmonitoring in woonzorgcentra Bureau WZC 

UA, UGent, 
Arteveldehogeschool & KU 
Leuven 

Familiale solidariteit 2.0 Stakeholdersoverleg 

Artevelde hogeschool Project ergotherapeutische richtlijn 
kwetsbare ouderen thuis 

Stakeholdersoverleg 

Academie voor de eerste lijn Doelgerichte zorg Adviescommissie  

VUB, Universiteit Antwerpen Digital Ageing: een kwaliteitsvol leven voor 
ouderen in de Digitale Samenleving 

Begeleidingscommissie 

Universiteit Antwerpen Diversiteitsonderzoek VRT ouderen  Betrokken partner 

VUB CAPACITY onderzoeksprogramma rond 
palliatieve zorg 

Begeleidingscommissie 

Expertisecentrum dementie 
Vlaanderen 

De bezorgers Stakeholdersoverleg 

UC Leuven Limburg                        Project Senior4Support   Stuurgroep 

 

Daarnaast ondersteunde de Vlaamse Ouderenraad ook nog diverse projectaanvragen in het kader van 

onderzoeksfinanciering. Tot slot deelde de Vlaamse Ouderenraad verschillende oproepen naar 

kandidaten om deel te nemen aan onderzoeken via de nieuwsbrief. 

5.2. Stages 

Kaat Vernimmen (KU Leuven) vervulde in 2020 in het kader van haar opleiding tot Master in de Rechten 

een Praksis-stage bij de Vlaamse Ouderenraad. Daarbij deed zij onderzoek naar de juridische aspecten 

van de denkoefening rond de creatie van een Vlaams ouderenrechtencommissariaat. 
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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 

aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.  

In september 2020 werd de Vlaamse Ouderenraad herbevestigd als partnerorganisatie voor de periode 

van 5 jaar. We maakten in 2020 – 2021 een doorstart en bouwden verder aan inspraak van ouderen 

op het lokale niveau. 

Een belangrijke realisatie was de digitale vorming ‘Een sterk lokaal woonbeleid’. Voorts deelden we in 

2020 –2021 heel wat informatie en inspiratie voor en door ouderenraden via www.ouderenraden.be  

en onze andere communicatiemiddelen. We hielden onze vinger aan de pols van de lokale 

ouderenbeleidsparticipatie in coronatijden, en volgden ook meer structureel het evoluerende 

participatielandschap. Een nieuwigheid betreft de samenwerking met VVSG en VUB voor de Labo’s 

Ouderenbeleid. Daarin brengen we ouderenraden, ambtenaren en schepenen samen rond gedeelde 

uitdagingen binnen het lokaal ouderenbeleid. 

Elk werkjaar wordt er een apart jaarverslag opgemaakt voor Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Het laatste 

jaarverslag (september 2020 – augustus 2021) kan je hier terugvinden. 

  

http://www.ouderenraden.be/
https://www.ouderenraden.be/publicatie/jaarverslag-2020-2021
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IV. Interne werking 

1. Start beleidsplan 2020-2025  

In 2020 ging de Vlaamse Ouderenraad van start met de uitrol van een nieuw intern beleidsplan. Daarin 

worden de volgende strategische doelstellingen naar voren geschoven: 

1. In 2025 zet de Vlaamse Ouderenraad over beleidsdomeinen heen sterk beleidswerk neer, 

gevoed vanuit inhoudelijke expertise, signalen van de basis en een actieve uitwisseling tussen 

ouderen. 

2. In 2025 is de impact en zichtbaarheid van het beleids- en sensibiliseringswerk versterkt dankzij 

de uitbouw van een professioneel en proactief communicatiebeleid. 

3. In 2025 maakt het overleg ouderenverenigingen zijn rol als forum voor overleg en intervisie 

tussen ouderenverenigingen waar. 

4. In 2025 creëert de nieuwe invulling van de sensibiliseringsopdracht een sterkere dynamiek en 

zichtbaarheid rond maatschappelijke thema’s die ouderen aanbelangen. 

5. In 2025 hanteert de Vlaamse Ouderenraad een doelgerichte en proactieve aanpak in zijn 

betrokkenheid bij onderzoek, ten dienste van zijn streven naar een kwaliteitsvol 

ouderenbeleid. 

6. In 2025 biedt de Vlaamse Ouderenraad een actueel en gediversifieerd informatie- en 

ondersteuningsaanbod rond lokale ouderenbeleidsparticipatie aan. 

7. In 2025 speelt de Vlaamse Ouderenraad een faciliterende rol in de inbreng van signalen van 

ouderen in de beleidsvoering in Brussel en in bovenlokale besluitvormingsstructuren. 

De focus in 2021 lag daarbij onder meer op de uitwerking van de communicatiestrategie 2022-2025 

en de uitrol van de eerste sensibiliseringscampagne volgens het nieuwe concept. 

2. Samenstelling 

In 2021 was de Vlaamse Ouderenraad als volgt samengesteld: 

voorzitter: Jul Geeroms 

18 effectieve leden: 

6 erkende sociaal-culturele ouderenverenigingen: 

 FedOS 

 Neos 
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 OKRA 

 S-Plus 

 Vief 

 Vl@s 

8 ouderenwerkingen binnen ruimere organisaties: 

 ABVV Senioren 

 ACVLB E-Team 

 CD&V Senioren 

 GOSA 

 Grijze Geuzen Platform 

 GroenPlus 

 Minderhedenforum (nu: LEVL) 

 Seniorenraad Landelijke Beweging 

 

4 onafhankelijke lid-deskundigen: 

 Guido Cuyvers 

 Lieve Vanderleyden 

 Luc Goossens 

 Gaby Jennes 

 

15 toegetreden leden: 

 Abbeyfield Vlaanderen 

 Brussels Ouderenplatform 

 Dot.Zorg 

 Fediplus 

 Doof en Senior Vlaanderen 

 Grootouders voor het Klimaat 
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 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 

 

3. Bestuurlijke vergaderingen 

 

 

4. Overleg ouderenverenigingen  

Voornaamste agendapunten: 

 Werking van ouderenverenigingen in (post-)coronatijden 

 Standpunt over Ouderenrechtencommissariaat/bescherming mensenrechten ouderen 

 samenwerking met vzw ZukZuk  voor het e-platform “Oud word je niet alleen” 

 Belang van sociaal-cultureel werk voor ouderen en gedachtewisseling over de rol van het 

overleg ouderenverenigingen 

 Overname ondersteuning ISO's en RPO's  
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 Decreetsvoorstel commercialisering publieke woonzorgvoorzieningen 

 Behartiging belangen ouderen op het federale niveau 

 Verenigingspil 

 Focus en programma in 2022 

 

5. Werkzaamheden commissies 

5.1 Commissie Inclusie en Participatie  

Voornaamste agendapunten:  

 Nota “Bouwstenen voor een sterkere bescherming van de rechten van ouderen” 

 Green Paper on Ageing  

 Advies over het Vlaams Actieplan Eenzaamheid 

 Voorontwerp Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling  

 Denkkader voor de Vlaamse Ouderenraad over ouderenrechten 

 Conceptnota oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut  

 Stand van zaken basisbereikbaarheid en vooruitblik op 2022 

 Verschillende vormen en mechanismen van uitsluiting van ouderen  

5.2 Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie  

Voornaamste agendapunten: 

 Uitwisseling nieuws van en voor ouderenraden: ouderenraden in tijden van corona 

 Voorbereiding studiedag (werd webinar omwille van corona-situatie) 

 Advies: naar een sterker kader voor lokale ouderenbeleidsparticipatie 

 Vormingen: dementievriendelijke gemeente + voorbereiding vorming ‘Een sterk lokaal 

woonbeleid’ 

 Terreinverkenning evoluties binnen lokale ouderenraden 

 Nieuwe vorm sensibiliseringcampagne Kopzorgen: toelichting + oproep  

 Voorbereiding nieuwe kandidatuur partnerorganisatie 
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5.3. Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg  

Voornaamste agendapunten: 

 Raadpleging Green paper on Ageing 

 Actieplan mentaal welzijn ‘Zorgen voor morgen’ 

 Impact van de coronamaatregelen op het leven in de woonzorgcentra 

 Advies kleinschalige en aangepaste woonvormen voor ouderen met zorgnoden 

 Sensibiliseringscampagne ‘Kopzorgen verdienen zorg’ 

 Verkenning mogelijk advies rond participatie en inspraak in de ouderenzorg 

 Woonzorgkaart Vlaanderen 

 Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in woonzorgcentra 

 Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 

 Patiëntenrechten in de ouderenzorg 

 Advies Vlaamse Raad WVG over kwaliteit van zorg en ondersteuning 

 Patiëntenrechten in de ouderenzorg 

 Advies op het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 

 Advies op het Vlaams Dementieplan 2021-2025 

5.4. Commissie Wonen, Mobiliteit en Omgeving 

Voornaamste agendapunten: 

 Voorbereiding hoorzitting toekenning Vlaamse aanpassingspremie aan sociale huurders 

 Verplichte toegankelijkheid van nieuwbouwappartementen 

 Actualisering verkeersveiligheidsplan 

 Opvolging basisbereikbaarheid 

 Kleinschalige en aangepaste woonvormen voor ouderen met zorgnoden 

 Doelstellingenkader Vlaams Ouderenbeleidsplan 

 Green Paper on Ageing 

 Vlaamse huurpremie en huursubsidie 

 Actualisering advies 2017/4 over energiearmoede bij ouderen 
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5.5. Commissie Sport en Bewegen  

Voornaamste agendapunten: 

 Doelstellingenkader Vlaams Ouderenbeleidsplan 

 Green Paper on Ageing 

 Actief ouder worden beleid en beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport vanuit sport 

Vlaanderen 

 Vernieuwde Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 

 Het voedings- en beweeggedrag van thuiswonende ouderen en de impact van de coronacrisis 

hierop.  

 Nieuw decreet sportfederaties  

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 

Eind 2021 bestond het team uit 9 medewerkers (7,5 VTE): 

 directeur: Nils Vandenweghe 

 3 beleidsmedewerkers: Lien Pots (80%), Justine Rooze en Marc Soubry 

 2 communicatiemedewerkers: Veerle Quirynen en Laurane Berkein 

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

 1 IT- & lay-outer: Eveline Soors (80%) 

 1 administratief medewerker: Faysal El Morabet (40%) 
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