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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 vijfde werkjaar sinds de 

lancering van Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal.  

De coronapandemie is alomtegenwoordig. Deze had natuurlijk een impact op de werking van het 

afgelopen jaar. Tijdens de lockdown was het niet mogelijk om mensen fysiek samen te brengen voor 

vorming, ervaringsuitwisseling, … Toch merkten we dat er nog steeds veel nood hieraan is. We 

speelden daarop in door o.a. de geplande studiedag later op het jaar via een digitaal alternatief aan te 

bieden.  

Ondanks corona konden we heel wat realiseren de voorbije periode. Het vormingsprogramma en onze 

communicatiekanalen voor ouderenraden werden verder uitgebouwd. Ook de barometer, de enquête 

waarmee we de werking van lokale ouderenraden in kaart brengen, werd opnieuw verwerkt in het 

rapport ‘Lokale ouderenraden in cijfers’. We hielden vinger aan de pols in het evoluerend lokale 

participatielandschap. Onder de vorm van een webinar brachten we een debat op gang over de 

inspraak van ouderenraden in de evoluties. Voorts namen we, in samenwerking met VVSG, de rol van 

de ouderenconsulent onder de loep via een bevraging aan ouderenbeleidsconsulenten en 

ouderenraden. 

Afgelopen werkjaar was het laatste werkjaar van de eerste erkenningsperiode als partnerorganisatie. 

We blikken in dit verslag terug op de voorbije 5 jaar met een aantal mijlpalen van Vlaamse 

Ouderenraad · Lokaal.  
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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 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal biedt 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. 

Boeiende vormingspakketten 

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 samenwerking met ouderen, medewerkers van ouderenverenigingen 

en externe deskundigen.  

Tot nog toe ontwikkelden we vier vormingspakketten: 

- In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (2018) boden we een vorming over 

memoranda aan.  

- Aan de ouderenweek ‘Cultuur verbindt!’ (2017), koppelden we een vorming over lokale 

cultuurparticipatie. 

- Als reactie op de nieuwe samenstelling van heel wat lokale ouderenraden (2019), boden we 

een vorming rond advieswerk en beleidsbeïnvloeding op maat van nieuwe leden aan.  

- Vertrekkend vanuit de oproep tot actie rond dementievriendelijke gemeenten gelanceerd 

door VVSG (2019), ontwikkelden we een vorming over dementievriendelijke gemeenten.  

 

Vorming ‘Sleutel aan het beleid – Op maat van nieuwe leden’ 

Gezien begin 2019 vele ouderenraden opnieuw werden samengesteld, kwam de vraag van lokale 

ouderenraden naar een vorming op maat van hun nieuwe vrijwilligers. We herwerkten hiervoor het 

vormingspakket ‘Sleutel aan het beleid’. De feedback en inspiratie uit de eerdere vormingsmomenten 

‘Sleutel aan het beleid’ werden meegenomen en aangepast op maat van nieuwe vrijwilligers. 
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Deze vorming zet sterk in op beleidsbeïnvloeding 

en advieswerk voor lokale ouderenraden. In deze 

vorming bieden we tips en tricks aan om een sterk 

advies neer te zetten. We actualiseerden de 

vorming met goede praktijken, geven inzicht in de 

nieuwe decreten en bieden een overzicht aan van 

de nieuwe structuren ouderenbeleidsparticipatie.  

 

We gaven 12 vormingen ‘Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden’ voor verschillende RPO’s 

en ouderenverenigingen.  

DATUM AANVRAGER VORMING 

23/09/19 RPO Leuven Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
8/10/19 RPO Asse-Vilvoorde Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
9/10/19 RPO Mechelen Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
14/10/19 Okra regio Kortrijk  Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
15/10/19 RPO Antwerpen-Zuid Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
25/10/19 Geel en omliggende 

regio’s 
Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 

12/11/19 RPO Pajottenland Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
15/11/19 Bilzen en omliggende 

regio’s 
Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 

16/11/19 RPO Gent Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
13/01/20 RPO Brugge Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
16/01/20 RPO Waasland Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 
07/02/20 RPO Vlaamse 

Ardennen 
Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden 

 

Met de 12 vormingsmomenten ‘Sleutel aan het beleid – op maat van nieuwe leden’ bereikten we 184 

deelnemers. Vorig jaar bereikten we met dit vormingspakket ook al 160 deelnemers. In totaal volgden 

dus 344 (nieuwe) leden van ouderenraden deze vorming. 

Vorming dementievriendelijke gemeente 

We ontwikkelden een nieuw vormingspakket over dementievriendelijke gemeenten. 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. Deze vorming is ook een mooi voorbeeld van hoe 

beide partnerorganisaties (VVSG en Vlaamse Ouderenraad) elkaar kunnen versterken. 
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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. 

 

 

Er vond 1 vorming ‘Dementievriendelijke gemeenten’ plaats op 12/11/2019 voor Vief West-

Vlaanderen. In totaal namen 18 personen deel aan het vormingsmoment ‘Dementievriendelijke 

gemeenten’. 

 
Gezien de maatregelen omtrent de coronapandemie was het vanaf maart niet meer mogelijk om samen 

te komen en de vormingen te laten plaatsvinden. De reeds geplande vormingsmomenten in de periode 

maart tot en met juni 2020 werden hierdoor verschoven naar een later tijdstip. Het gaat over 10 

vormingen “Dementievriendelijke gemeenten” en 1 vorming “Sleutel aan het beleid”. De lancering van 

een nieuwe vorming rond de woonnoden van ouderen werd, gezien de uitbraak van corona, uitgesteld. 

Deze vorming zal in het volgend werkingsjaar opnieuw opgenomen worden en zal ook in digitale vorm 

aangeboden worden. 

 

 

1.2. Informatie en inspiratie 

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. 

Tussen september 2019 en augustus 2020 kende ouderenraden.be in totaal 12 779 unieke bezoekers. 

http://www.ouderenraden.be/
http://www.ouderenraden.be/
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58 artikels in de kijker 

De website biedt intussen 58 artikels ‘in de kijker’, waarin goede praktijken en interessante thema’s 

voor het lokale ouderenbeleid worden uitgediept. Het afgelopen jaar schreven we 24 nieuwe artikels.  
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Een greep uit het aanbod aan nieuwe onderwerpen: 

 

Werking ouderenraden 

 

- Nieuwe stemmen in lokale ouderenraden 

- De rol van de lokale ouderenconsulent onder de loep 

- Het participatiereglement: zorg dat je erbij bent! 

- 15 jaar ouderenbehoefteonderzoeken: interview met Nico De 

Witte en Dominique Verté 

Mobiliteit en 

toegankelijkheid 

 

- Het basisprincipe van basisbereikbaarheid 

- Naar een vernieuwd vervoersaanbod 

- Vervoerregio’s en vervoerregioraden 

- Vervoer op maat 

- “Het belang van vervoer voor ouderen is niet te onderschatten.” 

Welzijn en sociaal 

contact 

 

- Bouwen aan een dementievriendelijke gemeente 

- Golf van lokale solidariteit 

- Vormingsplus brengt 60-ers en 80-ers samen 

- Maak kennis met de zorgmoatjes 

- Toertje in de buurt 

- Pluscafé in Nazareth 

Zorg en gezondheid 

 

- De eerste lijn uitgedaagd 

- Een andere organisatie van de eerste lijn 

- De persoon met een zorgnood centraal 

Cultuurparticipatie - Vier het leven 

 

100 initiatieven in de inspiratiedatabank 

Intussen is de kaap van 100 initiatieven in de inspiratiedatabank bereikt. Afgelopen jaar voegden we 

16 nieuwe sterke lokale praktijken toe in de inspiratiedatabank.  

Hieronder enkele voorbeelden: 

Beweegparcours in 

Glabbeek 

Na overleg tussen de schepen van ouderen en Logo Vlaams-Brabant 

besliste het gemeentebestuur van Glabbeek om een beweegparcours in te 

richten in de directe omgeving van het lokale woonzorgcentrum. Voor het 
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 uitstippelen van de route werd raad gevraagd aan de ouderen- en 

welzijnsraad van Glabbeek en het woonzorgcentrum. In samenspraak met 

het Logo en de schepen stippelden zij het parcours uit. 

Ouderen in 

Tessenderlo krijgen 

een seniorenkrant in 

de bus 

 

Net als in veel andere gemeenten verloopt de communicatie van het 

gemeentebestuur ook in Tessenderlo meer en meer digitaal. Voor 

ouderen is dat niet altijd even gebruiksvriendelijk. Daarom opperde de 

lokale ouderenraad van Tessenderlo het idee om belangrijke informatie 

voor ouderen te bundelen in een seniorenkrant. Het bestuur ging akkoord 

met een eenmalige uitgave en in november 2019 werd de eerste 

seniorenkrant verspreid onder de oudere inwoners van Tessenderlo. In de 

krant vind je onder andere een voorstelling van de lokale ouderenraad en 

een overzicht van de activiteiten voor ouderen. De lezers worden ook 

toegeleid naar de online nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum. 

Inspraak bij nieuwe 

vervoerregioplannen 

 

Door de omslag naar basisbereikbaarheid krijgen lokale besturen meer 

inspraak in de regionale vervoersplannen. Afgevaardigden van de lokale 

besturen zetelen samen in de vervoerregioraad. De schepen van mobiliteit 

in Gooik besloot om ook te rade te gaan bij de lokale ouderenraad van 

Gooik. Hij vroeg de raad om vanuit het standpunt van de Gooikse ouderen 

enkele opmerkingen te formuleren op de plannen om het vervoersaanbod 

van De Lijn te wijzigen. 

Lokaal dienstcentrum 

en ouderenraad slaan 

handen in elkaar. 

 

Het lokaal dienstencentrum in Zelzate sprak de voorzitster van de 

ouderenraad aan om in de centrumraad te zetelen. Samen met de 

schepenen van sociale zaken en ouderenbeleid en de gemeentesecretaris 

denkt ze mee na over het aanbod van het lokaal dienstencentrum. Ze 

zoeken altijd naar activiteiten die nog ontbreken in Zelzate. Omdat ze heel 

nauw samenwerken werd het budget van de lokale ouderenraad en het 

lokaal dienstencentrum samengevoegd. Een groot voordeel, want zo kan 

de lokale ouderenraad het budget dat ze aan de organisatie van 

activiteiten kunnen spenderen maximaliseren. 

Je vindt de volledige lijst van alle artikels en praktijken op www.ouderenraden.be , alsook in bijlage 1.  

 

 

http://www.ouderenraden.be/
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Magazine Actueel 

De werking van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal kreeg regelmatig aandacht in het magazine van de 

Vlaamse Ouderenraad, Actueel. 

Volgende artikels werden gepubliceerd: 

− Bouwen aan een dementievriendelijke gemeente: nieuwe vorming voor lokale 

ouderenraden (Jaargang 20.4, oktober 2019) 

− Nieuwe stemmen in lokale ouderenraden (Jaargang 21.1, januari 2020) 

− 15 jaar ouderenbehoefteonderzoeken (Jaargang 21.1, januari 2020) 

− De rol van de lokale ouderenconsulent onder de loep (Jaargang 21.2, april 2020) 

− De kracht van lokale burgerparticipatie (Jaargang 21.3, juli 2020) 

− Lokale ouderenraden schieten uit de startblokken (Jaargang 21.3, juli 2020) 

− Het corona-effect laat zich voelen bij ouderen (Jaargang 21.3, juli 2020) 

− 100 inspirerende praktijkvoorbeelden voor lokale ouderenraden (Jaargang 21.3, juli 2020) 

Elektronische nieuwsbrief 

Via de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad werd de vorming ‘dementievriendelijke gemeente’ 

gelanceerd en het webinar ‘Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie’ 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. Onderzoek 

De barometer lokale ouderenraden 

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

lokale ouderenraden in kaart over heel Vlaanderen. De resultaten geven een aantal trends weer die 

aangeven welke ondersteuningsmogelijkheden lokale ouderenraden verkiezen. Vlaamse Ouderenraad 

· Lokaal speelt hierop in.  

Voor de vierde keer verspreidden we deze bevraging naar de voorzitters van de ouderenraden en de 

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

139 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. 



 

 
12/22 

Het volledige barometerrapport, alsook het artikel uit Actueel met een overzicht van de belangrijkste 

resultaten zijn te vinden in de bijlage.  

Rol van lokale ouderenconsulent onder de loep 

In heel wat gemeenten is er een ambtenaar actief die verantwoordelijk is voor de opvolging van het 

lokaal ouderenbeleid. Vaak vervult die ook een cruciale rol in de ondersteuning van de inspraak van 

ouderen. Er zijn verschillende titels in omloop: ouderenconsulent, ouderenbeleidsmedewerker, 

ouderenbeleidscoördinator, deskundige ouderenwelzijn of adviseur thuis- en ouderenzorg, … en ook 

het takenpakket van deze gemeentelijke krachten verschilt van gemeente tot gemeente. In al die 

verscheidenheid gingen we op zoek naar hun rol in het lokale ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad 

en VVSG bevroegen de ambtenaren over hun functie en profiel. Tegelijkertijd polsten we bij lokale 

ouderenraden naar hun verwachtingen ten aanzien van hun ondersteunende ambtenaar. 

Aan de enquête namen 65 ambtenaren en 77 lokale ouderenraden deel. Een overzichtsartikel van de 

resultaten werd opgenomen in bijlage en op www.ouderenraden.be. 

1.4. Webinar ‘Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie.’ 

Het lokale participatiebeleid wordt hertekend. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor heel wat 

kansen. We merken dat de huidige situatie in sommige gemeenten tot een heel positieve dynamiek 

leidt. In andere gemeenten brengt het ook bezorgdheid mee. Als Vlaamse Ouderenraad delen we die 

bezorgdheid. Vandaar beslisten we via een webinar een sterke dialoog op te zetten rond al die 

veranderingen. Inspraak in verandering, dus. 

Coronaproof webinar  

In eerste instantie planden we een studiedag in het BIP Brussel op 8 juni. Omwille van de 

coronapandemie werd de studiedag geannuleerd. In samenspraak met het departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin konden we deze verschuiven naar september. Verder werd de keuze 

gemaakt om de studiedag aan te bieden onder de vorm van een webinar. Dit alternatief gaf vele lokale 

ouderenraden kans om bij te leren, ervaringen uit te wisselen en te delen,…in deze onzekere periode.  

Bereik 

Op 28 september 2020 werd het eerste webinar in de geschiedenis van de Vlaamse Ouderenraad een 

feit. De leden van ouderenraden waren enthousiast over deze alternatieve studiedag. 265 mensen 

schreven zich in. De dag zelf konden we rekenen op zo’n 202 deelnemers, die elk van achter hun 

scherm de webinar live volgden. De opnames van de webinar deelden we achteraf op Youtube. Deze 

werden in totaal 221 keer bekeken. 

http://www.ouderenraden.be/


 

 
13/22 

Op het programma 

Wim van Roy, van De Wakkere Burger, schetste de trends en evoluties in het landschap van de lokale 

beleidsparticipatie. Annemie Balcaen, vanuit departement WVG, ging dieper in op de concrete 

veranderingen voor lokale ouderenraden. Vervolgens lieten we drie lokale praktijken aan het woord. 

In Mechelen, Genk en Roeselare is er een dynamische ouderenraad, mede dankzij de dialoog die 

aangaan met schepenen, ambtenaren, en andere partners. Dit brachten we in beeld via video-

opnames en live-interviews. 

Via volgende link kan je de afzonderlijke filmpjes of het volledige webinar herbekijken. 

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/herbeleef-het-webinar-inspraak-

in-verandering-lokale-ouderenraden 

 

 

 

 

 

  

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/herbeleef-het-webinar-inspraak-in-verandering-lokale-ouderenraden
https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/herbeleef-het-webinar-inspraak-in-verandering-lokale-ouderenraden
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2. Interne werking 

2.1. Coördinatie Vlaamse Ouderenraad · Lokaal en opvolging 

Personeel Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

Vanaf 01/09/2019 werken Justine Rooze en Nadia Denayer beiden halftijds in duo-rol voor Vlaamse 

Ouderenraad · Lokaal. 

Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie 

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. 

De Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie kwam samen op 03/10/2019, 12/12/2019 en 

13/02/2020. De commissievergadering van 7/05/20 werd geannuleerd omwille van de eerste 

coronagolf. Er werd per mail afgestemd over de op te volgen punten. 

Op de agenda van dit werkjaar stonden volgenden punten: 

− Voorbereiding advies naar een sterkere verankering van de lokale ouderenbeleidsparticipatie 

− Opvolging evoluties in samenstelling van de Regionale platformen Ouderenbeleidsparticipatie 

(RPO’s) en Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) 

− Ontwikkeling vormingsaanbod voor ouderenraden (vorming ‘dementievriendelijke gemeente’, 

verkenning vormingsthema kwaliteitsvol wonen voor ouderen) 

− Bespreking van de resultaten van de bevraging over de rol van de lokale ouderenbeleidsconsulent 

− Herwerking vragenlijst barometer 2019 

− Voorbereiding studiedag - webinar 
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− Voorbereiding nieuwe kandidatuur Vlaamse ouderenraad · Lokaal als partnerorganisatie ter 

ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid 

Strategisch overleg 

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

strategisch overleg 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 27/08/2019 en 2/12/2019. Daarnaast werd gericht afgestemd met VVSG 

bij de opmaak van de plannen voor de nieuwe erkenningsperiode. 

2.2. Vrijwilligerswerking 

De vrijwilligers die de Vlaamse Ouderenraad engageert spelen een essentiële rol in het 

vormingsprogramma. Doorgaans gaat het om ouderen met ervaring in het lokale ouderenbeleid en/of 

de beleidsparticipatie van ouderen. 

De vrijwilligers worden actief begeleid en opgevolgd. Bij het aanbrengen van nieuwe 

vormingspakketten organiseren we zowel een inhoudelijke dag als een afzonderlijk demo-moment van 

de vorming, we houden terugkomdagen, en doen na elke vorming een tevredenheidsbevraging bij de 

deelnemers om terug te kunnen koppelen en bij te sturen waar nodig. 

In totaal konden we doorheen het afgelopen werkjaar actief beroep doen op 21 vormingsbegeleiders.  

PROVINCIE AANTAL VORMINGSBEGELEIDERS 

Antwerpen 5 
Vlaams – Brabant 5 
Limburg 5 
Oost - Vlaanderen 3 
West - Vlaanderen 3 
Brussel 0 
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3. Terugblik: mijlpalen als partnerorganisatie 2015 – 2020 

Een kwaliteitsvol inclusief lokaal ouderenbeleid als doel. Met het oog daarop wil Vlaamse Ouderenraad 

· Lokaal de inspraak en betrokkenheid van ouderen in de gemeente versterken. We konden dat de 

afgelopen jaren realiseren als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van het 

lokaal ouderenbeleid. Hieronder de realisaties van de eerste erkenningsperiode 2015 – 2020. 

3.1. Vormingen 

 

Het kloppend hart van het vormingsprogramma zijn natuurlijk onze vrijwilligers. Het zijn ouderen met 

ervaring in het lokaal ouderenbeleid die de vormingen geven. We leidden 34 vrijwilligers op via 2 train-

de-traineropleidingen. Anno 2020 zijn er nog steeds 21 actieve vormingsbegeleiders. 

 

3.2. Studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld. Ouderenraden in stroomversnelling.’ 

 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

•370 deelnemers

Cultuurparticipatie op latere leeftijd

•86 deelnemers

Sleutel aan het beleid

•294 deelnemers

Sleutel aan het beleid - op maat van nieuwe leden

•344 deelnemers

Dementievriendelijke gemeente

•18 deelnemers

116 deelnemers volgden de studiedag, waarop 
actuele uitdagingen in aanloop naar de lokale 
verkiezingen 2018 werden besproken.

We bereikten 

1 112 deelnemers 

over alle 

vormingen heen. 

25x 

 7x 

 23x 

 19x 

 1x 
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3.3. Brochure ‘De stem van ouderen in de gemeente. Ouderenraden in vraag en antwoord.’ 

Begin 2019 werden heel wat lokale ouderenraden opnieuw samengesteld en krijgen ze nieuwe wind 

in de zeilen. Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het 

ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Deze 

brochure wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg. 

 

3.4. Website www.ouderenraden.be 

Met de website geven we zichtbaarheid aan de vele initiatieven van lokale ouderenraden. We 

stimuleren de uitwisseling van goede praktijken tussen ouderenraden, en informeren op een gerichte 

manier met artikels over allerhande thema’s die lokale ouderenraden kunnen inspireren. 

 

3.5. Barometer-rapporten 

We houden vinger aan de pols met wat er leeft binnen de ouderenraden. We vragen naar hun 

realisaties en hun toekomstnoden. We spelen daarop in bij de verdere uitwerking van ons 

jaarprogramma.  

We verstuurden 4 keer een barometerbevraging uit naar de lokale ouderenraden. Over alle 

barometerbevragingen heen bereikten we 3 op 4 ouderenraden. De resultaten van het onderzoek zijn 

te lezen in de 4 rapporten ‘Lokale ouderenraden in kaart’. 

Meer dan 5674 exemplaren werden verspreid naar (voorzitters van) lokale 
ouderenraden, naar ouderenverenigingen, naar schepenen en 
ouderenbeleidscoördinatoren in de lokale besturen,… 

• 100 voorbeelden

Inspiratiedatabank 

• 58 artikels 

In de kijker

http://www.ouderenraden.be/
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3.6. Webinar ‘Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie’ 

Het lokale participatielandschap wordt hertekend. Via de webinar zetten we een sterke dialoog op met 

leden van lokale ouderenraden rond al die veranderingen.  

202 deelnemers volgden de webinar live. De filmpjes over de webinar werden achteraf 221 keer 

bekeken.  
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4. Conclusie  

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal heeft zijn vijfde werkjaar (september 2019 – augustus 2020) én tevens 

laatste werkjaar van de eerste erkenningsperiode als partnerorganisatie achter de rug. Het waren 

interessante jaren, waarin we konden bijdragen tot een inclusief lokaal ouderenbeleid via vorming, 

informatie, ervaringsuitwisseling, onderzoek,… 

Dit werkjaar leidden we nieuwe leden van ouderenraden op via een vorming op maat, we werkten 

onze communicatiekanalen verder uit, en hielden met de barometer vinger aan de pols bij lokale 

ouderenraden. Corona doorkruiste natuurlijk ook ons pad. Hierdoor moesten we een deel van de 

plannen herzien. De eerder geplande studiedag werd herwerkt en onder de vorm van een webinar 

aangeboden. De geplande vormingen ‘Dementievriendelijke gemeente’ werden uitgesteld, alsook de 

lancering van een nieuwe vorming rond woonnoden bij ouderen. Volgend werkjaar pikken we dit 

opnieuw op en bieden we een digitaal alternatief aan van de nieuwe vorming.  

Naast corona was het inhoudelijk vooral een uitdaging om in te spelen op de evoluties op 

participatievlak in de gemeenten. Gemeentes hertekenden hun participatiebeleid, mede onder invloed 

van het verplicht op te stellen participatiereglement. Soms leidt dit tot een positieve dynamiek, in 

andere gevallen tot onzekerheid en ongerustheid. Om de inspraak van ouderenraden te inspireren en 

ondersteunen doorheen deze evoluties werd het webinar ‘Inspraak in verandering? Lokale 

ouderenraden in evolutie’ georganiseerd. 

4.1. 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 wilden we: 

− de participatie van ouderen aan het lokale ouderenbeleid bevorderen 

− 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 
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4.2. Indicatoren beheersovereenkomst 2015 - 2020 

De beheersovereenkomst stelde een aantal concrete indicatoren voorop die de Vlaamse Ouderenraad 

als doelstellingen meenam in alle activiteiten voor de periode 2015 – 2020. Hieronder vind je een 

globaal overzicht over de vijf jaren heen: 

− 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.  

− 26 opgeleide vormingsbegeleiders: dit jaar konden we beroep doen op 21 actieve 

vormingsbegeleiders. Over de voorbije 5 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 namen 116 mensen deel aan de eerste studiedag. In 2020 

organiseerden we het webinar ‘Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie. 265 

geïnteresseerden schreven zich in. Uiteindelijk participeerden 202 deelnemers, live van achter hun 

eigen computer. De filmpjes over de webinar werden achteraf 221 keer bekeken. 

4.3. Financieel verslag 

Door de impact van de coronacrisis werd onder meer het vormingsprogramma, waarbij de Vlaamse 

Ouderenraad werkt met oudere vrijwilligers, tijdelijk teruggeschroefd. Ook de voorziene studiedag 

werd omgezet naar een – iets goedkopere – webinar. Hierdoor sloot het werkjaar 2019-2020 af emt 

een beperkt overschot €4 264,88. De gedetailleerde resultatenrekening voor het werkjaar 2019-2020 

is opgenomen in bijlage 4.  

Wanneer we het resultaat voor werkjaar 2019-2020 combineren met de saldi van de vier andere 

werkjaren binnen de termijn van de beheersovereenkomst, komen we uit op volgend eindresultaat: 
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Werkjaar Saldo 

2015-2016 € 4.868,42 

2016-2017 € 2.134,30 

2017-2018 € -1.119,33 

2018-2019 € -9.543,58 

2019-2020 € 4.264,88 

  

Eindsaldo € 604,69 

 

4.4. Blik op de toekomst 

We kregen het heugelijke nieuws dat de Vlaamse Ouderenraad opnieuw erkend wordt als 

partnerorganisatie voor de komende 5 jaar. Hierdoor hebben we de kans onze rol ter ondersteuning 

van de lokale ouderenbeleidsparticipatie opnieuw waar te maken. 

Ook in de nieuwe periode die voor de deur staat, blijft Vlaamse Ouderenraad · Lokaal zich prioritair 

richten op de ondersteuning van lokale ouderenraden. Tegelijk willen we leren van nieuwe initiatieven 

op vlak van lokale inspraak en beleidsparticipatie, en aandacht hebben voor de impact ervan op de 

participatiekansen voor ouderen. Doorheen onze initiatieven leggen we sterk het accent op de 

wisselwerking tussen de ouderenraad, de lokale ambtenaar en de schepen verantwoordelijk voor 

ouderenbeleid als partners die voor een gemeenschappelijke uitdaging staan.  

Onze vertrouwde werkinstrumenten blijven ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. De 

barometer, het vormingsprogramma, de website ouderenraden.be, de brochure en studiedagen 

bieden ons de mogelijkheid opnieuw een aanbod aan te leveren ter ondersteuning van de lokale 

ouderenbeleidsparticipatie en de inspraak van ouderen hierin. 
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5. Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht artikels in de kijker en inspiratiedatabank website www.ouderenraden.be 

 

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

Bijlage 2b: Artikel met de belangrijkste resultaten 

 

Bijlage 3: Artikel over de rol van de ouderenbeleidsconsulent 

 

Bijlage 4: Financieel jaarverslag – resultatenrekening analytische boekhouding 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


