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Vlaamse Ouderenraad · Lokaal informeert, inspireert en motiveert 

 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal 
 
De Vlaamse Ouderenraad is het inspraak- en adviesorgaan van de Vlaamse Regering. Als platform 
van ouderenorganisaties en deskundigen brengt de Vlaamse Ouderenraad ervaringen, 
competenties en signalen van ouderen samen, om van daaruit de maatschappelijke slagkracht van 
ouderen te versterken en een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen 
mogelijk maakt. 
 
De Vlaamse Ouderenraad vindt het belangrijk om de inspraak van ouderen ook op lokaal vlak te 
ondersteunen en te versterken. Daartoe kreeg de Vlaamse Ouderenraad in 2015 een bijkomende 
erkenning als partnerorganisatie ter ondersteuning van het inclusief lokaal ouderenbeleid en de 
beleidsparticipatie van ouderen. Activiteiten in het kader van deze erkenning lanceert de Vlaamse 
Ouderenraad onder de noemer Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal.  
 

Vanuit Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bieden we diverse vormen van ondersteuning om leden van 

lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvatten te geven om lokaal mee 

aan de slag te gaan.  

 
 

In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten en realisaties in het vierde werkjaar sinds de 

lancering van Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. Naast de vormingswerking die verder werd uitgebouwd 

met nieuwe vormingen en vorminggevers, lag in 2018-2019 ook een sterk accent op de uitbouw van 

de communicatiekanalen naar lokale ouderenraden. De nieuwe website www.ouderenraden.be speelt 

hierbij een belangrijke rol. De website geeft relevante info over ouderenbeleidsparticipatie en  

inspireert ouderenraden met talloze goede praktijken, via een inspiratiedatabank. Verder werd een 

basisbrochure ontwikkeld voor (nieuwe) leden van ouderenraden. Beide instrumenten werden 

specifiek gelanceerd met oog op de nieuwe lokale legislatuur en de nieuwe samenstelling van tal van 

ouderenraden. Ook inhoudelijk pikten we daar sterk op in, zoals verder in dit jaarverslag zal blijken. 

We willen hierbij iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de realisaties van de afgelopen periode. 

In het bijzonder danken we alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de 

regionale vormingen. Telkens opnieuw bewijzen jullie je als een sterke en gemotiveerde kracht voor 

de inspraak van ouderen in hun gemeente! 
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1. Uitvoering beheersovereenkomst & jaarprogramma 

1.1. Regionale vormingen 

Sinds april 2017 biedt Vlaamse Ouderenraad  Lokaal vormingen aan voor leden van lokale 

ouderenraden. We richtten een peergroep op van ervaren vrijwilligers, die betrokken zijn bij of voeling 

hebben met het lokaal ouderenbeleid. Zij geven de vormingen aan verschillende regionale platformen 

ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s)  en regionale afdelingen van ouderenverenigingen, waarbij 

vrijwilligers uit de diverse ouderenraden ook onderling ervaringen kunnen uitwisselen. 

1.1.1. Overzicht vormingsaanbod 2018 - 2019 

De vormingspakketten ondersteunen de lokale ouderenraden om hun adviserend en beleids-

beïnvloedend werk nog krachtiger te maken. De vormingen worden ontwikkeld door Vlaamse 

Ouderenraad  Lokaal, telkens in overleg met ouderen, medewerkers van ouderenverenigingen en 

externe deskundigen.  

In 2018 konden de ouderenraden het vormingspakket ‘Sleutel aan het beleid’ aanvragen. Gezien begin 

2019  vele ouderenraden opnieuw werden samengesteld, kwam van onderuit de vraag naar een 

herwerking van dit pakket op maat van nieuwe vrijwilligers in lokale ouderenraden. In april 2019 werd 

het herwerkte vormingspakket ‘Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden’ gelanceerd.  

In de zomer van 2019 startten we met de ontwikkeling van een nieuw vormingspakket over 

dementievriendelijke gemeenten, dat vanaf het najaar van 2019 aangevraagd zal kunnen worden. De 

vorming focust op hoe lokale ouderenraden aan de slag kunnen gaan met het ‘Doe-boek 

dementievriendelijke gemeenten’, dat VVSG in samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad, het 

Expertisecentrum Dementie en de Vlaamse Alzheimerliga uitwerkte. Een mooi voorbeeld van hoe 

beide partnerorganisaties elkaar kunnen versterken. 

Vorming ‘Sleutel aan het beleid’ 

 

In de vorming ‘Sleutel aan het beleid’ leren de 

ouderenraden hoe ze het beleid kunnen 

beïnvloeden, en hoe ze sterke adviezen kunnen 

neerzetten. De vorming draagt bij tot het 

versterken van de impact van ouderenraden.  
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Vorming ‘Sleutel aan het beleid – Op maat van nieuwe leden’ 

De feedback en inspiratie uit de eerdere 

vormingsmomenten ‘Sleutel aan het beleid’ 

werden meegenomen en aangepast op maat van 

nieuwe vrijwilligers. We leggen daarbij meer de 

nadruk op goede praktijken, geven inzicht in de 

nieuwe decreten en een overzicht van de nieuwe 

structuren ouderenbeleidsparticipatie. De tips en 

tricks om een sterk advies neer te zetten blijven 

uiteraard behouden. 

Vorming dementievriendelijke gemeente 

In de vorming ‘dementievriendelijke gemeente’ 

gaan we op zoek naar hoe een lokale ouderenraad 

mee kan bouwen aan een dementievriendelijke 

gemeente, zowel door zijn bestuur aan te spreken 

als door zelf initiatieven op te zetten. 

 

 

Vorming ‘Cultuurparticipatie op latere leeftijd’ 

Naar aanleiding van de Ouderenweekcampagne 

2016 ontwikkelde de Vlaamse Ouderenraad een 

instrument, de Cultuurscan, dat lokale 

ouderenraden en ouderenverenigingen kunnen 

gebruiken om het lokaal cultuurbeleid te toetsen 

aan drempels die ouderen ervaren. Via de vorming 

krijgen de ouderenraden begeleiding bij het 

toepassen van de Cultuurscan. 
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1.1.2. Overzicht gegeven vormingen 

8 vormingen ‘Sleutel aan het beleid’ 

DATUM AANVRAGER VORMING 

03/09/18 (2 sessies) FedOS Sleutel aan het beleid 
06/09/18 RPO Hageland-

Haspengauw 
Sleutel aan het beleid 

13/09/18 RPO Pajottenland Sleutel aan het beleid 
17/09/18 RPO Asse-Vilvoorde Sleutel aan het beleid 
01/10/18 RPO Leuven Sleutel aan het beleid 
02/10/18 RPO Antwerpen Zuid Sleutel aan het beleid 
22/10/18 RPO Waasland Sleutel aan het beleid 

 

We bereikten met deze 8 vormingsmomenten 104 deelnemers. Gezien de nieuwe samenstelling werd 

deze vorming vanaf 2019 vervangen door de herwerkte vorming op maat van nieuwe leden van 

ouderenraden. 

7 vormingen ‘Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden’ 

DATUM AANVRAGER VORMING 

01/04/2019 OKRA Waas en Dender Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
02/04/2019 OKRA Antwerpen Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
03/04/2019 OKRA Mechelen Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
24/04/2019 Vief West-Vlaanderen Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
25/04/2019 OKRA Tielt Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
14/05/2019 RPO Mechelen Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
07/06/2019 OKRA regio Kempen Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 

 

160 deelnemers volgden deze vorming, gespreid over 7 vormingsmomenten.   

Uit de evaluatieformulieren blijkt een grote tevredenheid over deze vorming: 

− 99% vindt de vorming waardevol 

− 94% vindt dat de trainer duidelijk is 

− 92% vindt de inhoud interessant 

− 90% geeft aan dat de vorming aansluit bij de verwachtingen 

 

1 vorming ‘Cultuurparticipatie op latere leeftijd’ 

DATUM AANVRAGER VORMING 

04/04/2019 Vief Antwerpen Cultuurparticipatie op latere leeftijd 
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Door onvoorziene omstandigheden lag het aantal deelnemers aan deze vorming uiteindelijk lager dan 

verwacht. 3 personen namen deel aan het vormingsmoment rond cultuurparticipatie.  

Conclusie 

Over de diverse vormingspakketten heen organiseerde Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal in totaal 16 

vormingen, waarmee bijna 270 deelnemers werden bereikt. Dit aantal ligt iets later dan de voorbije 

jaren, wat verklaard kan worden door het feit dat heel wat ouderenraden en RPO’s in het voorjaar 

2019 opnieuw samengesteld werden. Gezien de focus op nieuwe leden van ouderenraden, was het 

wachten tot na die nieuwe samenstelling voor vormingsaanvragen vanuit de RPO’s. We zien inderdaad 

dat de vormingsaanvragen in het voorjaar vooral uit de hoek van de ouderenverenigingen kwamen. 

1.2. Basisvorming train-de-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 daar 

een iets te beperkt aantal vormingsbegeleiders actief waren. De nieuwe vormingsbegeleiders kregen 

een driedaagse basisvorming aangeboden. Voor de inhoud van de basisvorming werkten we gericht 

samen met ons netwerk, waaronder de VVSG en afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse 

Overheid. 

We organiseerden de basisvorming tweemaal, zodat alle kandidaat-vrijwilligers de mogelijkheid 

hadden om de drie dagen bij te wonen. 

Programma van de basisvorming: 

Dag 1:  

− Wat is ouderenbeleidsparticipatie? – door Justine Rooze 

− Hoe wordt ouderenbeleidsparticipatie in Vlaanderen georganiseerd? - Door de Vlaamse 

ambtenaren ouderenbeleidsparticipatie  

− Wat is de rol van de lokale ouderenraad, de functie van de RPO en ISO en wat doet de Vlaamse 

Ouderenraad  (Lokaal)? – door Justine Rooze 

− Een verkenning van het concept ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ en een inspiratieronde langs 

concrete lokale praktijken. – door Justine Rooze 

Dag 1 vond plaats op 27/02/2019 en 11/03/2019 
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Dag 2:  

Op dag 2 staan we stil bij het maatschappelijk en juridisch kader rond ouderenbeleidsparticipatie.  

− Missie en visie van de Vlaamse Ouderenraad – door Jul Geeroms en Nils Vandenweghe 

− Vergelijking gemeentedecreet versus het decreet lokaal bestuur. – door Wim Van Roy (De Wakkere 

Burger)  

− De adviserende en beleidsbeïnvloedende functie van ouderenraden.  – door Wim Van Roy (De 

Wakkere Burger)  

− Praktische, constructieve en vernieuwende methoden van inspraak. - door Iris De Mol (VVSG) 

Dag 2 vond plaats op 18/03/2019 en 22/03/2019 

Dag 3:  

− Hoe komen leerprocessen tot stand en hoe je breng je de vorming best aan? – door Justine Rooze. 

− Voorstelling vormingspakket door enkele ervaren vrijwilligers en ruimte om ervaringen uit te 

wisselen. 

Dag 3 vond plaats op 25/03/2019 en 26/03/2019. 

1.3. Informatie en inspiratie 

1.3.1. Website www.ouderenraden.be 

Eind 2018 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad www.ouderenraden.be als website 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 informeert. 

Met als slogan ‘Inspiratie voor en door lokale ouderenraden’ vervult de website verschillende functies.  

De website: 

− houdt bezoekers op de hoogte van actuele info over het lokaal ouderenbeleid. 

− biedt achtergrondinfo, tips en tools om werk te maken van een lokaal ouderenbeleid. 

− biedt inspirerende praktijkvoorbeelden vanuit het werkveld van de lokale ouderenraden. 

− biedt de mogelijkheid om te reageren op artikels, kennis te delen en expertise op te bouwen. 

− maakt het makkelijk mogelijk om een vorming aan te vragen. 

http://www.ouderenraden.be/
http://www.ouderenraden.be/
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34 artikels ‘in de kijker’ 

Volgende goede praktijken werden op de startpagina uitgediept. 

− Toegankelijke cultuur in cultuurcentrum Zwanenberg 

− Kunstdoetleven! Ouderen en cultuur in Sint-Niklaas 

− De 'warme tuin', waar het sociaal contact belangrijker is dan de oogst! 

− Beweeg je fit in ouderenvriendelijk Kortenaken 

− (H)echt Arendonk, een hecht netwerk van wederzijdse steun 

− 7 speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal ouderenbeleid 

− Livestreaming brengt cultuur tot bij de bewoners van woonzorgcentra 

− Van mantelzorgers naar Mantelkracht: coachingsprogramma voor mantelzorgers 

− De buurtkar in Bornem, van alle markten thuis 

− Verbinding troef! Terugblik op een geslaagde Ouderenweek 

− Brugge maakt werk van anti-eenzaamheidsplan 
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− Molse vrijwilligers maken je wegwijs in woningaanpassingen 

− Ouderenvereniging bouwt aan een zorgzame buurt 

− Het dorpspunt in Beveren-Ijzer - veel meer dan een buurtwinkel 

− De nieuwe privacywetgeving - Hoe als lokale ouderenraad hiermee omgaan? 

− De Kwispelstappers - ouderen op stap met een hond in de eigen buurt 

− Seniorenraad Anzegem is fier op … 'Oes Plekke' 

− Beleidsparticipatie rendeert! Nieuwe start regionale platformen 

− Word vormingsbegeleider voor ouderenraden 

− Frisse wind in de zeilen voor lokale ouderenraden 

− Ouderen als actieve schakel voor de buurt 

− Moestuinieren in dementievriendelijk Izegem 

− Lokale uitdagingen ontrafeld - ouderenraden in stroomversnelling 

− Basisbereikbaarheid in Vlaanderen 

− Mobiel Lokaal Dienstencentrum in Deerlijk 

− Meer bewegen in Hoeilaart dankzij Ipitup-beweegbank 

− Cultuurmobiel in Knokke-Heist 

− Statuten en afsprakennota's uitgeklaard 

− Waarom een lokale ouderenraad onmisbaar is 

− Nieuwe vorming: Sleutel aan het beleid 

− Verkiezingen 2019: ook ouderen met zorgnoden naar het stemhokje 

− Een buddy tegen eenzaamheid 

− Technologische vernieuwing in de strijd tegen eenzaamheid 

− Meter en peters creëren nieuwe familiebanden 

84 initiateven in de inspiratiedatabank 

De inspiratiedatabank geeft ruimte aan meer dan 80 initiatieven, adviezen, goede praktijken, … 

ingezonden door lokale ouderenraden.  Hierbij vind je een greep uit de praktijkinitiatieven: 
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De volledige lijst met praktijkvoorbeelden vind je op de website of in bijlage.  
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Bereik ouderenraden.be 

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. 

Het grotere bereik van de artikels in de kijker valt allicht te verklaren door het feit dat ze meer 

uitgediept en lezersgericht uitgeschreven worden, en door de actieve toeleiding naar deze artikels 

vanaf de homepagina en andere communicatiekanalen. De inspiratiedatabank is meer selectief gericht 

op lokale ouderenraden die rond een concreet thema aan de slag willen gaan. 

1.3.2. Actueel 

De werking van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal kreeg regelmatig aandacht in het informatieblad van 

de Vlaamse Ouderenraad, Actueel. 

Volgende artikels werden gepubliceerd: 

− Moestuinieren in dementievriendelijk Izegem (Jaargang 19.4, oktober 2018) 

− Frisse wind in de zeilen voor lokale ouderenraden (Jaargang 19.4, oktober 2018) 

− Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert ouderenraden.be  (Jaargang 19.4, oktober 2018) 

− Word vormingsbegeleider voor ouderenraden (Jaargang 19.4, oktober 2018) 

− Neem deel an de barometerbevraging voor lokale ouderenraden (Jaargang 19.4, oktober 2018) 

− Nieuwe samenstelling lokale ouderenraden, dat vraagt om nieuwe instrumenten (Jaargang 20.1, 

januari 2019)  

− Waarom een lokale ouderenraad onmisbaar is (Jaargang 20.2, april 2019)  

− Lokale ouderenraden in cijfers (Jaargang 20.2, april 2019) 

− Vorming Sleutel aan het Beleid voor nieuwe leden (Jaargang 20.2, april 2019) 

− Oost west, thuis best. Wonen voor ouderen tegen 2030. (Jaargang 20.2, april 2019) 

− Maak kennis met onze nieuwe trainers! (Jaargang 20.3, juli 2019) 

− Het participatiereglement: zorg dat je erbij bent! (Jaargang 20.3, juli 2019) 

− Het participatiereglement in de praktijk. Roeselare slaat een nieuwe richting in. (Jaargang 20.3, juli 

2019) 
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1.3.3. Elektronische nieuwsbrief 

Via de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad werd de oproep naar nieuwe vormingsbegeleiders 

verspreid, ook de lancering van de vormingen werd via dit kanaal aangekondigd. Daarnaast kregen 

diverse nieuwe artikels ‘in de kijker’ op ouderenraden.be een vermelding in de nieuwsbrief, wat extra 

aandacht genereerde voor de content op deze website.  

1.3.4. Presentaties 

Verschillende organisaties richtten zich tot Vlaamse Ouderenraad · Lokaal met de vraag onze werking 

toe te lichten. Hierbij vind je een overzicht van de gegeven presentaties. 

 
Datum Organisator Reden bijeenkomst Onderwerp Spreker(s) 

02/04 Vlaamse 
overheid 

Trefdag Limburg Toelichting werking Nils 
Vandenweghe 

04/04 Vlaamse 
overheid 

Trefdag Vlaams-Brabant Toelichting werking Nils 
Vandenweghe 

25/04 Vlaamse 
overheid 

Trefdag Antwerpen Toelichting werking Nils 
Vandenweghe 

 

1.3.5 Basisbrochure 

Begin 2019 werden vele ouderenraden opnieuw samengesteld. 

Voor ouderenraden en ouderenverenigingen betekent dit een 

zoektocht naar nieuwe vrijwilligers die zich willen engageren in hun 

lokale ouderenraad. Vanuit verschillende hoeken kwam daarbij de 

vraag naar informatie die men daarbij kon meegeven. 

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal pikte hierop in en ontwikkelde de 

brochure ‘De stem van ouderen in de gemeente – ouderenraden in 

vraag en antwoord’, een brochure die helder en beknopt het belang 

van ouderenraden schetst, praktische vragen beantwoordt, en heel 

wat inspirerende voorbeelden van initiatieven van ouderenraden 

naar voor schuift. 

Bereik 

In totaal werden 5674 brochures verspreid naar volgende partners en doelgroepen: 

− 2760 exemplaren naar de ouderenverenigingen, die deze intern verspreidden 

− 650 exemplaren naar de RPO’s/ISO’s, die deze intern verspreidden 
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− 1232 exemplaren naar de (nieuwe) schepenen en ouderenbeleidscoördinatoren in de lokale 

besturen  

− 262 exemplaren naar de voorzitters van de lokale ouderenraden 

− 770 exemplaren op aanvraag 

Verder werd de brochure ook verspreid via ons vormingsprogramma en via de trefdagen van de 

Vlaamse Overheid.  

Verder stuurden de Vlaamse Ouderenraad en VVSG in het voorjaar van 2019 ook nog een 

gemeenschappelijk schrijven naar de nieuwe schepenen bevoegd voor ouderenbeleid, waarin ze het 

belang van een sterk lokaal ouderenbeleid met inspraak van ouderen benadrukten. Daarbij werd ook 

de brochure digitaal mee verzonden. 

1.3.6 Ad hoc vragen 

Naar aanleiding van de nieuwe lokale beleidsperiode, de hersamenstelling van lokale ouderenraden 

en de keuzes in kader van het op te stellen participatiereglement, merkten we dat er in het werkjaar 

2018-2019 beduidend meer vragen binnenkwamen. Tegelijk geeft dit aan dat zowel lokale 

ouderenraden als ambtenaren hun weg vinden naar Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Zij stelden allerlei 

vragen rond diverse onderwerpen: 

− Vragen naar handvaten bij de oprichting van een nieuwe lokale ouderenraad of nieuw leven 

inblazen van een ‘slapende’ ouderenraad, 

− Vragen die verband houden met de invoering van het participatiereglement in de gemeente, 

− Vragen over het opstellen of herwerken van de statuten van de lokale ouderenraad en/of de 

afsprakennota met de gemeente, 

− Vragen over de samenstelling van lokale ouderenraden, 

− Vragen over de bepalingen in het decreet lokaal sociaal beleid en het decreet lokaal bestuur 

− … 

Op deze vragen werd steeds een persoonlijk antwoord voorzien. Interessante en terugkerende vragen 

werden ook opgepikt en besproken in de Commissie Ouderenraden. Zo werden op vraag van onderuit 

de vroegere modelstatuten en -afsprakennota’s van de provincies in de Commissie Ouderenraden 

geactualiseerd en herwerkt, en verspreid via ouderenraden.be. Ook omtrent de impact van het 

participatiereglement werd op basis van de input vanuit de Commissie een artikel gepubliceerd op 

ouderenraden.be. 
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1.4. Barometer  

Met de barometer brengt Vlaamse Ouderenraad  Lokaal de noden en evolutie van de werking van 

lokale ouderenraden in kaart over heel Vlaanderen. De bevraging herhaalt zich jaarlijks. De resultaten 

geven een aantal trends weer die aangeven welke ondersteuningsmogelijkheden lokale ouderenraden 

verkiezen. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal speelt hierop in.  

1.4.1. Respons 

Voor de derde keer verspreidden we een bevraging naar de voorzitters van de ouderenraden en de 

voorzitters van de regionale ouderenoverlegplatformen. De resultaten geven de bevindingen weer van 

140 lokale ouderenraden (responsgraad: 46%). Dit ligt in lijn met de respons van eerdere jaren. Over 

de diverse barometers heen zien we dat ongeveer 3 op de 4 ouderenraden minstens eenmaal deelnam 

aan de bevraging. 

1.4.2. De resultaten 

Op de volgende bladzijden vind je een overzicht van de belangrijkste resultaten. Dit overzicht werd 

ook opgenomen in het informatieblad Actueel. Het volledige rapport is te vinden in bijlage. 
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2. Interne werking 

2.1. Coördinatie Vlaamse Ouderenraad · Lokaal en opvolging 

2.1.1. Personeel Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

Tot eind 2018 was Nadia Denayer voltijds aangesteld voor Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Omwille 

van zwangerschapsrust werd Justine Rooze als vervangster aangesteld. Vanaf 01/09/2019 werken 

Justine en Nadia beiden halftijds in duo-rol voor Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. 

2.1.2. Toetreding Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) tot de Vlaamse 

Ouderenraad 

Doorheen het werkjaar 2018-2019 dienden alle ISO’s een aanvraag in om toe te kunnen treden als 

toegetreden lid in de Vlaamse Ouderenraad. Deze werden elk goedgekeurd door de algemene 

vergadering. Daarmee kunnen de ISO’s voortaan rechtstreeks participeren in alle commissies en 

werkgroepen van de Vlaamse Ouderenraad, alsook in de algemene vergadering. Daarnaast krijgen de 

ISO’s gezamenlijk ook een vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van bestuur. 

Deze beslissing is in hoofdzaak gericht op het versterken van het advieswerk en de representativiteit 

van de Vlaamse Ouderenraad als inspraakorgaan. Tegelijk kan de versterkte en meer directe 

afstemming met de ISO’s alleen maar een voordeel betekenen voor de verdere aansturing en uitrol 

van het aanbod vanuit Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. 

2.1.3. Commissie Ouderenraden – Lokale Ouderenbeleidsparticipatie 

De Commissie Ouderenraden startte in 2013 als orgaan waarin de Vlaamse Ouderenraad de 

verschillende stakeholders die actief zijn rond lokale ouderenbeleidsparticipatie samenbrengt voor 

informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming. De Commissie betekende toen een belangrijke 

eerste stap met oog op een sterkere coördinatie en uitwisseling van informatie in beide richtingen. 

Onder meer bij de uitwerking van de kandidatuur als partnerorganisatie en de aansturing van Vlaamse 

Ouderenraad ∙ Lokaal speelde de Commissie een belangrijke rol. 

Om diverse redenen was de werking van de Commissie dit jaar aan een herziening toe. Niet alleen 

dateerde de opdracht van de Commissie van voor de erkenning als partnerorganisatie en de uitbouw 

van Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal, ook in het landschap deden zich recent heel wat veranderingen 

voor: de transitie van provinciale ouderenraden naar interregionale stuurgroepen, de verschuiving van 

bevoegdheden en ondersteunende ambtenaren van het provinciale naar het Vlaamse niveau, de 

toetreding van de ISO’s tot de Vlaamse Ouderenraad, de nieuwe decreten lokaal bestuur en lokaal 

sociaal beleid, …  
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In navolging van een interne evaluatie binnen de Commissie Ouderenraden, besliste de raad van 

bestuur deze om te vormen naar de Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie. De inhoudelijke 

opdracht van de Commissie wordt daarmee verbreed, waardoor ook de gezamenlijke opvolging van 

beleid en trends op vlak van lokale ouderenbeleidsparticipatie er een duidelijke plaats in krijgen. 

De Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie: 

− dient als klankbord voor overleg tussen alle relevante partijen in kader van de ondersteuning van 

de lokale ouderenbeleidsparticipatie, met name de erkende partnerorganisaties, de Vlaamse 

administratie, de ISO’s en de ouderenverenigingen. 

− staat in voor de inhoudelijke opvolging en voorbereiding van adviezen rond beleid en trends die 

rechtstreeks verband houden met de lokale ouderenbeleidsparticipatie: o.a. het decreet lokaal 

bestuur, het decreet lokaal sociaal beleid, de verkiezingsparticipatie van ouderen met zorgnoden, 

initiatieven rond alternatieve vormen van lokale beleidsparticipatie, … 

− volgt samen met het overleg ouderenverenigingen en de andere relevante commissies in kader 

van het thema de voorbereiding van de Ouderenweekcampagne op. 

Tegelijk werd de samenstelling van de Commissie opnieuw bekrachtigd, waarbij de voorlopige 

betrokkenheid van de Afdeling Welzijn & Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin (ter vervanging van de VVP) formeel werd verankerd. 

De Commissie Lokale Oderenbeleidsparticipatie kwam samen op 20/09/2018, 29/11/2018, 

31/01/2019 en 02/05/2019. 

2.1.3. Strategisch overleg 

In het kader van de ondersteuning van de lokale ouderenbeleidsparticipatie is er een periodiek 

strategisch overleg met tussen de Vlaamse Ouderenraad, de Afdeling Welzijn & Samenleving en de 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Dit in aanvulling op het meer coördinerend 

werk op korte termijn binnen de Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie. 

Dit overleg is doorgegaan op 9/10/2018, 29/01/2019 en 27/08/2019.  

2.2. Vrijwilligerswerking 

Zonder vrijwilligers zou het vormingsprogramma van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal niet zo breed en 

laagdrempelig uitgedragen kunnen worden. De Vlaamse Ouderenraad kiest ervoor om de expertise 

van een peergroep in te zetten, dat wil zeggen dat het ouderen zijn met ervaring in het lokale 

ouderenbeleid die de vormingen begeleiden. De vrijwilligersploeg kreeg dit werkjaar versterking met 

12 nieuwe vrijwilligers. 
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2.2.1. De vormingsbegeleiders 

Hierbij het overzicht van de volledige groep vrijwilligers: 

PROVINCIE AANTAL VORMINGSBEGELEIDERS 

Antwerpen 5 
Vlaams – Brabant 6 
Limburg 7 
Oost - Vlaanderen 4 
West - Vlaanderen 3 
Brussel 0 

 

In totaal konden we afgelopen werkjaar actief beroep doen op 25 vormingsbegeleiders. Hoewel we 

over een actieve ploeg vrijwilligers beschikken, beslisten enkele vrijwilligers uit de voorgaande jaren 

hun engagement af te ronden. Ze gaven hiervoor de volgende redenen: te veel andere activiteiten (1 

persoon) en het engagement dat te zwaar valt (1 persoon). Verder besliste 1 kandidaat-vrijwilliger na 

het volgen van de basisvorming uiteindelijk toch niet in te stappen als vormingsbegeleider.  

Gezien de aanzienlijke groep vrijwilligers en het intensieve engagement kunnen we deze beperkte 

uitval als een succes beschouwen, met dank aan de goede begeleiding en ondersteuning door de staf. 

2.2.2. Opvolging vrijwilligers 

De opvolging en begeleiding van deze vrijwilligers is een essentieel onderdeel van de werking van 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal. 

Vormingsmoment waarderende benadering 

Op voorgaande terugkomdagen gaven verschillende mensen aan dat een vormingsmoment rond de 
‘Waarderende benadering’ een meerwaarde leek om als vormingsbegeleider nog sterker te staan om 
het enthousiasme en de slagkracht van de ouderenraden te vergroten. Daarom organiseerden we dit 
vormingsmoment voor de vormingsbegeleiders op 14/11/2019. 
 
Jaak Kusters en Vic Simons gaven een inleiding in de methode en stipten de belangrijkste principes 
aan. Ze lichtten toe hoe waarderend onderzoek verloopt en hoe een positief kernthema wordt 
geformuleerd. De vormingsbegeleiders gingen ook praktisch aan de slag met de aangeleerde methode.  
 

Demo-moment ‘Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden’ 

Op het demo-moment werd de vorming door Justine Rooze toegelicht aan de vormingsbegeleiders. 

Gewapend met deze toelichting en alle nodige documenten kunnen de vormingsbegeleiders de 

regionale vormingsmomenten tot een goed eind brengen. De demo-momenten vonden plaats op 

5/03/2019 en 13/03/2019. 
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Samenkomst vormingsbegeleiders 

We evalueerden het vormingsprogramma van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal samen met de 

vormingsbegeleiders. We blikten terug op de basisvorming en de voorbije vormingen over ‘Aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezingen’, ‘Sleutel aan het beleid ‘ en ‘Cultuurparticipatie’. We keken 

vooruit naar mogelijke nieuwe vormingsthema’s. 

De samenkomsten vonden plaats op 6/8/2019 en 7/8/2019. 

4. Vooruitblik werkjaar 2019 - 2020 

Uiteraard stopt het verhaal niet na dit werkjaar. In 2019-2020 gaan we verder op de ingeslagen weg. 

We zetten daarbij in op: 

− de lancering van de vorming ‘dementievriendelijke gemeenten’ 

− het uitwerken van een volgende inhoudelijke vorming rond het thema ‘kwaliteitsvol wonen’ 

− de lancering van een nieuwe barometerbevraging 

− de organisatie van een studiedag voor lokale ouderenraden 

− de voorbereiding van een nieuwe kandidatuur 

− heel wat artikels op ouderenraden.be 

− een verkennende bevraging rond de rol van de lokale ouderenbeleidscoördinatoren 

− … 

5. Conclusie  

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal heeft zijn vierde werkjaar (september 2018 – augustus 2019) achter de 

rug. We zorgden voor nieuwe werkinstrumenten en vormingen ter bevordering van de impact van 

ouderenraden. 

5.1. Resultaatsgebieden 

In het concept van de leeftijdsvriendelijke gemeente staat de inspraak en participatie van ouderen 

centraal. Via Vlaamse Ouderenraad · Lokaal willen we ouderen stimuleren om te participeren aan het 

beleid in hun gemeente, en hen daarbij de nodige ondersteuning bieden. Concreet willen we: 

− de participatie van ouderen aan het lokale ouderenbeleid bevorderen 
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− een gedragen visie op de betrokkenheid van ouderen bij het lokale ouderenbeleid ontwikkelen 

− vormingen, methodieken en werkinstrumenten ontwikkelen en aanbieden die de participatie van 

ouderen aan het beleid ondersteunen 

− de werking van de lokale ouderenraden versterken 

− de uitwisseling en samenwerking rond initiatieven en praktijkvoorbeelden op vlak van 

ouderenbeleidsparticipatie bevorderen 

− aanzetten tot initiatieven en acties die de inspraak van ouderen in het beleid versterken 

5.2. Uitvoering 

Het mag duidelijk zijn dat Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal een vinger aan de pols probeert te houden 

bij de lokale ouderenraden, en vlot inspringt op de vragen die zich stellen. In 2018-2019 werd de focus 

daarbij sterk toegespitst op de nieuwe samenstelling van lokale ouderenraden, en de impact van de 

nieuwe beleidsperiode en nieuwe lokale besturen. Zowel de website ouderenraden.be, de vorming op 

maat van nieuwe vrijwilligers, als de basisbrochure vormden daarbij een doelgericht antwoord op de 

vragen die vanuit de doelgroep kwamen. Via deze kanalen werd ook sterk ingezet op de bekendmaking 

van het aanbod binnen Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. 

Tegelijk hecht de Vlaamse Ouderenraad belang aan een goede samenwerking met VVSG en de 

Afdeling Welzijn & Samenleving als partners op het vlak van lokale ouderebeleidsparticipatie. Naast 

regelmatig overleg vond die samenwerking ook meer concreet een weerslag in de afstemming rond 

de website ouderenraden.be en de basisbrochure, in het gezamenlijk schrijven ten aanzien van de 

nieuwe schepenen, in de uitwerking van de doe-gids (VVSG) en vorming (Vlaamse Ouderenraad ∙ 

Lokaal) rond dementievriendelijke gemeenten, de uitnodiging om presentaties te geven in kader van 

de basisvorming voor de vrijwilligers, het spreken op de trefdagen van de ISO’s, enz. 

Voor de concrete indicatoren die als doelstelling in de beheersovereenkomst zijn opgenomen, zit 

Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal op de goede weg: 

− 60% responsgraad barometer: over de diverse barometerbevragingen heen merken we dat 

ongeveer 75% van de lokale ouderenraden al minstens eenmaal deelnam aan de 

barometerbevraging. Per afzonderlijke barometer ligt de responsgraad doorgaans rond de 50%. Bij 

elk uitsturen trachten we de vragenlijst verder te verfijnen in samenspraak met de doelgroep, en 

het belang van de barometer te duiden. Ook het resultaat wordt consequent teruggekoppeld. 

− Verspreiding basisbrochure naar alle lokale besturen en ouderenraden: de basisbrochure werd 

zeer breed verspreid en enthousiast onthaald. Na een eerste druk en verspreiding van 5000 

exemplaren volgde al snel een tweede druk, gezien het grote aantal bijkomende vragen. Ook nu 

wordt de brochure nog steeds aangevraagd, vooral met oog op nieuwe leden van lokale 

ouderenraden. 
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− 26 opgeleide vormingsbegeleiders: dit jaar leidden we 12 nieuwe vrijwilligers op, waarmee het 

aantal terug op 25 actieve vormingsbegeleiders staat. Over de voorbije 4 jaar heen bekeken 

volgden 41 kandidaat-vrijwilligers de basisvorming, waarvan er 34 ook effectief als vorminggever 

aan de slag gingen. Het spreekt uiteraard voor zich dat het aantal actieve vrijwilligers continu in 

evolutie is, omwille van de combinatie met andere engagementen, mantelzorg, de eigen 

gezondheid, enz. 

− Lancering digitaal platform: de website ouderenraden.be werd gelanceerd en bekend gemaakt bij 

de lokale ouderenraden en besturen. Ook nu wordt nog regelmatig naar ouderenraden.be 

toegeleid vanuit Actueel en de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad. 

− Minstens 70 aanwezigen op studiedagen: in de loop van de beheersovereenkomst zijn twee 

studiedagen voorzien. In 2018-2019 vond er geen studiedag plaats, maar participeerde Vlaamse 

Ouderenraad ∙ Lokaal wel aan de provinciale trefdagen van de ISO’s en de Vlaamse overheid. In 

2020 staat een nieuwe eigen studiedag gepland. 

In het najaar van 2018 gaven we 8 vormingsmomenten ‘Sleutel aan het beleid’. We bereikten hiermee 

104 deelnemers. Een terugkerende feedback was dat de vorming mits herwerking heel geschikt zou 

zijn voor nieuwe leden van ouderenraden. Hier zorgden we voor: de vorming Sleutel aan het beleid- 

op maat van nieuwe leden’ werd gelanceerd in april 2019, met bovenstaande resultaten als gevolg! 

5.3. Vraag naar structurele erkenning 

We zien een duidelijke win-win met de rol van de Vlaamse Ouderenraad als inspraak- en adviesorgaan 

voor het Vlaamse ouderenbeleid. De kennis die is opgebouwd rond Vlaamse beleidsdossiers met een 

sterke lokale impact (basisbereikbaarheid, geïntegreerd breed onthaal, hervorming eerste lijn, …), de 

instrumenten die uitgewerkt worden in het kader van de Ouderenweekcampagne, het memorandum 

voor de lokale verkiezingen, … kunnen stuk voor stuk ingeschakeld worden in de vormingen, 

studiedagen en informatieverstrekking vanuit Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. Tegelijk is deze werking 

ook in omgekeerde richting een dankbare manier om de afstand tussen het lokale en het Vlaamse 

niveau verder te verkleinen. 

Gezien de meerwaarde voor de beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen hopen we dat de 

erkenning als partnerorganisatie ter ondersteuning van het lokale ouderenbeleid het begin is van een 

langdurig structureel verhaal, ook na 2020. Deze deelwerking van de Vlaamse Ouderenraad geeft 

ouderenraden meer slagkracht en bevordert zo de inspraak van ouderen aan het beleid, zowel op 

lokaal als op Vlaams niveau.  
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6. Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht inspiratiedatabank website www.ouderenraden.be 

 

Bijlage 2: Rapport barometer: ‘Lokale ouderenraden in cijfers.’ 

 

Bijlage 3: Financieel jaarverslag – resultatenrekening analytische boekhouding 
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Bijlage 1: Items inspiratiedatabank  

Nr. Titel Thema 

1 Zorgzaam Ruislede Welzijn en sociaal contact 

2 Ouderengids Tielt Ouderengids 

3 Memorandum Dilbeek Verkiezingen 

4 Memorandum in Ravels Verkiezingen 

5 Vrijwilligerspunt in Temse Vrijwilligerswerk 

6 AED toestellen in Temse Zorg en gezondheid 

7 Memorandum in Lokeren Verkiezingen 

8 Knelpuntenwandeling in Lokeren Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

9 Advies herinrichting stationsplein in Lokeren Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

10 Bankenplan in district Antwerpen Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

11 Dorpsrestaurant voor ouderen in Anzegem Welzijn en sociaal contact 

12 Ouderenbehoefteonderzoek in Temse Verkiezingen 

13 Memorandum Antwerpen Verkiezingen 

14 Knelpuntenwandeling in Temse Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

15 Memorandum Bierbeek Verkiezingen 

16 Gratis rookmelders in Leopoldsburg Wonen 

17 Memorandum Leopoldsburg Verkiezingen 

18 Beweegpas in Anzegem Sport en bewegen 
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19 Huisbezoeken bij 85-plussers in Anzegem Welzijn en sociaal contact 

20 Knelpuntenwandeling en -fietstochten in Kalmthout Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

21 Aanpassing dienstencentrum in Hove Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

22 Zitbanken in Hove Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

23 Ouderengids in Brakel Ouderengids 

24 Bezoek aan 80-jarigen in Aarschot Wonen 

25 Knelpuntenwandeling in Hove Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

26 Memorandum Ranst Verkiezingen 

27 Memorandum Tervuren Verkiezingen 

28 Moestuinieren in Izegem Welzijn en sociaal contact 

29 Ouderenbehoefteonderzoek in Landen Verkiezingen 

30 Ouderenbehoefteonderzoek in Ieper Verkiezingen 

31 Subsidiereglement voor ouderenverenigingen Werking ouderenraden 

32 Website Hoeilaart Leren en digitale inclusie 

33 Advies over begraafplaatsen in Tessenderlo Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

34 Senior Games in Poperinge Sport en bewegen 

35 Gezamenlijk memorandum in Gooik Verkiezingen 

36 Toegankelijk wandelpad in Veurne Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

37 Dansnamiddagen in Keerbergen Sport en bewegen 
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38 Congres Zilverschoon Bocholt Werking ouderenraden 

39 Cafetaria in Westerlo Welzijn en sociaal contact 

40 Sportdag Bonheiden Sport en bewegen 

41 Memorandum Hasselt Verkiezingen 

42 Politiek debat in Malle Verkiezingen 

43 Seniorenraad Kortenaken werkt samen met Beestig Wijs Welzijn en sociaal contact 

44 Memorandum Ekeren Verkiezingen 

45 Memorandum Bonheiden Verkiezingen 

46 Meer zichtbare huisnummers in Balen Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

47 Open seniorenraad in Lier Werking ouderenraden 

48 De Zilverkring gaat eenzaamheid tegen in Londerzeel Welzijn en sociaal contact 

49 Dorpsrestaurant Bierbeek Welzijn en sociaal contact 

50 Martha's praatcafé in Mortsel Welzijn en sociaal contact 

51 Advies rond voetpaden in Oostrozebeke Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

52 Pleinverzorgers voelen zich verantwoordelijk voor de buurt Welzijn en sociaal contact 

53 Buren voor mekaar Welzijn en sociaal contact 

54 Zorg samen straten Welzijn en sociaal contact 

55 De buurttelefoon Welzijn en sociaal contact 

56 Senioren thuis wonen 

57 Alleenstaanden nemen samen deel aan activiteiten Welzijn en sociaal contact 

58 Taal*ooR Welzijn en sociaal contact 

59 Vrouwen helpen vrouwen met migratieachtergrond Welzijn en sociaal contact 
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60 Talentscouts Welzijn en sociaal contact 

61 Buurtschatten Welzijn en sociaal contact 

62 Full Buddy Welzijn en sociaal contact 

63 Congres Zilverschoon in Bocholt leidt tot project 

'Buurtgezellen' 

Welzijn en sociaal contact 

64 Een intergenrationeel kookboek in Merelbeke Welzijn en sociaal contact 

65 Ouderen geven bijles aan gevluchte kinderen in Puurs Welzijn en sociaal contact 

66 Herinneringsproject in Vorst Welzijn en sociaal contact 

67 Digitaal communiceren met elkaar in Lennik Leren en digitale inclusie 

68 Oost west, thuis best wonen 

69 Mobiele AED voor seniorenverenigingen Zorg en gezondheid 

70 Het seniorcafé van Nazareth, een plek voor buurtwerking Welzijn en sociaal contact 

71 De soep staat klaar! Welzijn en sociaal contact 

72 Wegwijs in aangepast vervoer Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

73 Alleenstaande 75-plussers worden niet vergeten in 

Hoogstraten 

Welzijn en sociaal contact 

74 SAR Gistel organiseert informatiemarkt rond reumatische 

aandoeningen 

Zorg en gezondheid 

75 Digi-Ateljee in Blankenberge Leren en digitale inclusie 

76 SAR Ardooie-Koolskamp plaatst memorandum in de kijker Verkiezingen 

77 Radio voor ouderen in Lichtaart Andere 

78 Lezingen voor senioren in Liederkerke Welzijn en sociaal contact 

79 Senior in Actie in Lochristi Andere 

80 Kunst in zorg Zorg en gezondheid 
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81 Veiligheidskaart voor ouderen Zorg en gezondheid 

82 Advies veilige en valvrije Markt in Deinze Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

83 Seniorenraad Rotselaar werkt met een memorandum Verkiezingen 

84 Mysterieuze campagne lokt nieuwe leden naar lokale 

adviesraden 

andere 
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Bijlage 2: Rapport barometer  

Zie afzonderlijk document 

Bijlage 3: Financieel jaarverslag – analytische boekhouding 

Zie afzonderlijk document 

 


