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1. Opzet 

De meerwaarde die ouderenraden kunnen bieden aan het lokale beleid spreekt voor zich. De 

ouderenraad is het middel bij uitstek waar de vragen en problemen van ouderen samengebracht en 

gesignaleerd kunnen worden. Bovendien kan de ouderenraad een partner zijn van het lokale bestuur 

aangezien ze, vanuit hun specifieke visie, mee kunnen denken en kunnen bijdragen tot het formuleren 

van oplossingen voor (beleids)problemen die zich stellen. Ze merken uit eerste hand waar er bijsturing 

nodig is, ze kunnen vrijwilligers engageren, ouderen in de gemeente bevragen en informeren, … 

Kortom, het belang van ouderenraden kan niet onderschat worden.  

Lange tijd ontbrak het echter aan een duidelijk beeld van hoe ouderenraden deze taken precies 

invullen. Met de barometerbevraging wil Vlaamse Ouderenraad · Lokaal zicht krijgen op deze lacune. 

Via een regelmatige bevraging worden de werking, ondersteuning en toekomstwensen van de 

ouderenraden in Vlaanderen in beeld gebracht. In dit rapport vind je de belangrijkste resultaten van 

de derde barometerbevraging, die handelt over het werkingsjaar 2017. Aangezien de barometer voor 

de derde keer verschijnt, hebben we ervoor gekozen om niet enkel ons licht te schijnen op de situatie 

vandaag, maar ook terug te kijken naar de voorgaande barometerbevragingen. Aan de hand daarvan 

brengen we enkele evoluties voorzichtig in kaart.  

1.1. Wie zijn de deelnemers aan dit onderzoek? 

De barometerbevraging is gericht op alle ouderenraden, ongeacht hun verwezenlijkingen of 

ervaringen. We stuurden de vragenlijst per post op naar de voorzitters van de ouderenraden en 

ouderenbeleidscoördinatoren. We maakten de bevraging ook bekend via onze communicatiekanalen 

(nieuwsbrief, Actueel, …) en via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 140 

ouderenraden namen deel aan deze bevraging. Dit is een responsgraad van 46%.  

 

Als we de deelnemers aan deze en vorige edities van de barometerbevraging samen nemen, hebben 

we ongeveer 3 op 4 ouderenraden bereikt. Eén vierde van de ouderenraden vulde de barometer zelfs 

drie jaar op rij in. Hoewel we positief zijn over het feit dat we zo veel ouderenraden bereikt hebben, 

merken we dat de responsgraad licht daalt ten opzichte van de voorbije jaren. In 2016 nam nog de 

helft van de lokale ouderenraden deel en in 2017 nam 49% deel. 

 

1.2. De vragenlijst toegelicht 

In het eerste deel brengt de barometer de werking van de lokale ouderenraden in kaart. We vroegen 

informatie over zowel de adviesverlening en de beleidsbeïnvloedende acties, alsook over de andere 

activiteiten.  

 

In het tweede deel onderzoeken we de mate waarin lokale ouderenraden beroep doen op 

ondersteuning. We vroegen van welke ondersteuning de lokale ouderenraden gebruik maken, en 



 

 
4/22 

polsten naar hun tevredenheid hierover. Ook het gebruik van en de tevredenheid over de 

ondersteuning van de Vlaamse Ouderenraad komt in het tweede deel aan bod.  

 

In deel drie wordt de toekomst bevraagd. Wensen en noden ter ondersteuning van de ouderenraden 

worden hierdoor zichtbaar. Hieruit kunnen we interessante informatie putten voor de verdere 

uitwerking van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal. 

 

2. Resultaten 

2.1. Werking lokale ouderenraden 

2.1.1. Tijdsbesteding lokale ouderenraden 

Lokale ouderenraden hebben de vrijheid om zelf te bepalen in welke activiteiten ze tijd investeren. 
Wanneer er gevraagd wordt naar de aard van de activiteiten die de ouderenraad in 2017 organiseerde, 
zien we dat: 

− 92% van de ouderenraden schreef adviezen en/of ondernam acties met als doel het lokale beleid 

te beïnvloeden. 

− 89% van de ouderenraden organiseerde sociale of vrijetijdsactiviteiten. 

− 83% van de ouderenraden spendeerde tijd aan informatieve of vormende activiteiten.  

Wanneer we de antwoorden op deze vraag iets diepgaander analyseren, stellen we vast dat bijna 3 op 
4 (74%) van de ouderenraden inzet op elk van bovenstaande activiteiten. Een kleine minderheid van 
5% zet slechts in op één van bovenstaande activiteiten.  

2.1.2. Adviesverlening en beleidsbeïnvloeding 

Ouderenraden kunnen omwille van verschillende redenen een belangrijke schakel zijn in het lokale 

beleidsvormingsproces. Niet in het minst omdat ze de visie van ouderen kunnen inbrengen in het 

beleid. Dit doet de lokale ouderenraad door een adviesfunctie op te nemen. Deze adviesfunctie kan 

diverse vormen aannemen, de meest voor de hand liggende is het schriftelijke formele advies. In wat 

volgt gaan we dieper in op deze vorm van adviesverlening. Dit is echter niet de enige wijze waarop 

ouderenraden beleidsbeïnvloedend kunnen werken. We vullen deze paragraaf dan ook aan met een 

overzicht van andere beleidsbeïnvloedende activiteiten die ondernomen werden door ouderenraden 

in het werkingsjaar 2017. 
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Schriftelijke, formele adviesverlening 

Hoe veel adviezen worden er uitgebracht? 

Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal uitgebrachte adviezen. We zien dat 85% van de 

ouderenraden minstens één formeel, schriftelijk advies uitbracht. Dit is een grote meerderheid. Meer 

dan 1 op 5 lokale ouderenraden bracht zelfs vijf of meer adviezen uit.  

 

 

Figuur 1. Aantal uitgebrachte adviezen (N=131) 

Wanneer we op Figuur 2 de evolutie bekijken doorheen de voorbije drie jaar, zien we een iets 

genuanceerder beeld. Er is een positieve evolutie waar te nemen in de groep die 1 tot 4 adviezen 

uitbracht, deze groep groeide met maar liefst 14%. Tegelijkertijd zien we echter dat het aandeel 

ouderenraden dat geen enkel advies uitbracht de voorbije jaren stabiel is gebleven en dat het aandeel 

van de groep die veel adviezen (5 of meer) uitbrengt een duik naar beneden maakt: van 35% in 2015 

naar 22% in 2017. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het einde van de legislatuur 2012-2018 in zicht 

kwam, waardoor er minder nieuwe beleidskwesties waren om advies rond uit te brengen. Daarbij 

aansluitend lag de focus van heel wat ouderenraden al op het schrijven van een omvangrijk 

memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  
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Figuur 2. Vergelijking van het aantal uitgebrachte adviezen, periode 2015-2017 

Wie neemt het initiatief voor het advies? 

Adviezen kunnen op eigen initiatief uitgebracht worden, of op vraag van het lokaal bestuur 

(gemeenteraad, OCMW-raad, …). Figuur 3 toont ons dat de meeste adviezen (55%) gegeven worden 

op eigen initiatief. Dit is een mooie illustratie van hoe ouderenraden een actieve houding kunnen 

aannemen.  

 
Figuur 3. Initiatief advies (N=131) 

Als we de evolutie over de voorbije drie jaar beschouwen (zie Figuur 4), zien we een verschuiving. Het 

aantal adviezen op eigen initiatief is gestegen met 9% terwijl het aantal adviezen op vraag gedaald is 

met 9%. Gedurende deze periode is het totaal aantal uitgebrachte adviezen relatief stabiel gebleven 

(544 in 2015, 521 in 2016 en 528 in 2017). Mogelijks is de daling van het aantal adviesvragen te 

verklaren door het feit dat de bestuursperiode 2012-2018 op zijn eind liep. Belangrijk om op te merken 
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is dat deze daling van het aantal adviesvragen door het lokaal bestuur een verklaring kan bieden voor 

het feit dat er sprake is van een daling in het gemiddeld aantal uitgebrachte adviezen (zie Figuur 2). 

 

Figuur 4. Vergelijking initiatief advies, periode 2015-2017 

Krijgt de ouderenraad antwoord op de adviezen en wordt er rekening mee gehouden? 

Uit het voorgaande blijkt dat het grootste deel van de ouderenraden actief formele, schriftelijke 

adviezen uitbrengt. Terugkoppeling van het beleid naar de ouderenraden blijkt echter nog steeds geen 

vanzelfsprekend gegeven te zijn. Slechts de helft van de ouderenraden krijgt altijd een antwoord op 

het uitgebrachte advies (zie Figuur 5).  

 

 

Figuur 5. Antwoord gekregen van het lokaal bestuur op uitgebrachte adviezen (N=121) 
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Wanneer we de evolutie doorheen de voorbije drie jaar analyseren, valt er geen positief verloop op te 

merken. De sprong voorwaarts die in 2016 werd waargenomen (een stijging van 10% ten opzichte van 

2015 wat betreft ouderenraden die altijd antwoord krijgen op de uitgebrachte adviezen) blijkt geen 

voorteken te zijn geweest van een positieve trend. Een jaar later naderen we hetzelfde niveau als in 

2015. Bovendien is er een stijging (+7% sinds 2015) van het aantal ouderenraden dat nooit een 

antwoord krijgt op hun adviezen.  

Wat betreft de vraag of er rekening gehouden wordt met de uitgebrachte adviezen (zie Figuur 6), 

besluit het grootste deel (59%) van de ouderenraden dat er soms rekening mee gehouden wordt. Een 

mooie 29% geeft zelfs aan het gevoel te hebben dat er altijd rekening mee gehouden wordt.  

 

Figuur 6. Wordt er rekening gehouden met adviezen? (N=131) 

Ten opzichte van de voorgaande jaren kunnen we spreken van een positieve trend. In vergelijking met 

2015 is er een stijging (+11%) van het aantal ouderenraden dat aangeeft dat er altijd rekening 

gehouden wordt met de adviezen. Er is ook een daling (-4%) van het aantal ouderenraden dat aangeeft 

niet te weten of er rekening gehouden wordt met de uitgebrachte adviezen.  

Zowel bij de vraag ‘Kreeg je een inhoudelijk gemotiveerd antwoord op de adviezen?’ als ‘Denk je dat 

er door het gemeentebestuur rekening gehouden werd met de gegeven adviezen?’ is er sprake van 

een opmerkelijke vaststelling. 5% van de ouderenraden gaf aan dat er nooit rekening gehouden werd 

met het gegeven advies, maar een aanzienlijk deel (33%) van die groep bracht nooit een advies, of 

slechts één advies (50%) uit. We zien eenzelfde fenomeen bij de vraag of er antwoord gegeven wordt 

op de adviezen. 13% van de ouderenraden geeft aan dat er nooit een antwoord komt op de adviezen, 

maar ook hier heeft een aanzienlijk deel (31%) nooit een advies of slechts één advies (44%) uitgebracht. 

Dit roept bedenkingen op. Mogelijks zijn er een aantal ontmoedigde ouderenraden die niet het gevoel 

hebben dat hun inbreng serieus genomen wordt door het gemeentebestuur. Het zou interessant zijn 

om deze groep nader te onderzoeken.  
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Andere beleidsbeïnvloedende activiteiten 

Zoals eerder aangegeven hoeft beleidsbeïnvloeding zich niet te beperken tot het uitbrengen van 

schriftelijke, formele adviezen. Er zijn nog tal van andere mogelijkheden waarop lokale ouderenraden 

een invloed kunnen uitoefenen. Lokale ouderenraden maken ook gretig gebruik van deze ruime 

handelingsmogelijkheden. Figuur 7 geeft hiervan een overzicht. Net als in 2015 en 2016 blijven 

‘gesprek of mondeling advies aan het lokaal bestuur’ en ‘deelname aan overlegvergadering’ met 

voorsprong de meest populaire andere beleidsbeïnvloedende activiteiten.  

De categorie ‘Andere’ werd aangeduid door 20% van de ouderenraden. Hierbij werd het meest 

verwezen naar het opstellen van een memorandum.  

 

Figuur 7. Andere beleidsbeïnvloedende activiteiten (N=140) 

Meest voorkomende adviesthema’s 

Net als in 2015 en 2016 blijven ‘mobiliteit’ en ‘publieke ruimte en gebouwen’ de meest voorkomende 

adviesthema’s. 60% van de ouderenraden geeft aan dat schriftelijke adviezen en andere 

adviesactiviteiten gericht waren op deze thema’s. Opvallend is dat ‘gezondheid en zorg’, het thema 

dat de voorgaande jaren het rijtje verder aanvulde, in 2017 bij minder ouderenraden hoog op de 

agenda stond.  
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Figuur 8. Thema’s beleidsbeïnvloeding (N=140) 

2.2. De ondersteuning van ouderenraden 

De lokale ouderenraden staan er niet alleen voor. Ze kunnen in de eerste plaats rekenen op 

ondersteuning vanuit de lokale besturen. Ook bovenlokaal zijn er ondersteuningsbronnen te vinden: 

de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO). Ten slotte zet ook de Vlaamse 

Ouderenraad via Vlaamse Ouderenraad · Lokaal sinds 2015 in op het bieden van ondersteuning aan 

lokale ouderenraden. In wat volgt gaan we in op hoe deze ondersteuningsbronnen ervaren worden 

door de ouderenraden zelf.  

2.2.1. Het lokale bestuur 

Op het lokale niveau kunnen ouderenraden ondersteuning vinden bij de verantwoordelijke 

gemeentelijke ambtenaar en bij de schepen ouderenbeleid. Veel ouderenraden lijken ook gebruik te 

maken van deze ondersteuning. 98% geeft aan gebruik te maken van de ondersteuning van de 

gemeentelijk ambtenaar en 99% van de ondersteuning van de schepen ouderenbeleid. Net als de 

voorbije jaren blijft de tevredenheid over de ondersteuning op het lokale niveau heel hoog (zie Figuur 

9). 92% van de ouderenraden geeft aan tevreden tot heel tevreden te zijn over de ondersteuning van 

de gemeentelijk ambtenaar en 79% is tevreden tot heel tevreden te zijn over de ondersteuning van de 

schepen ouderenbeleid. Hoewel beiden goed scoren, is de tevredenheid over de ondersteuning van 

de gemeentelijk ambtenaar beduidend hoger. Het aandeel ouderenraden dat niet tot helemaal niet 

tevreden is, ligt ook lager bij de gemeentelijk ambtenaar (4%) dan bij de schepen ouderenbeleid (8%).  
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Figuur 9. Tevredenheid lokale ouderenraden over de ondersteuning van de gemeentelijk ambtenaar 
(N=132) en de schepen ouderenbeleid (N=133) 

Ten opzichte van de vorige barometerbevraging is er ook een sterkere daling in tevredenheid wat 

betreft de schepen ouderenbeleid (-7%) dan wat betreft de gemeentelijk ambtenaar (-3%). 

2.2.2. Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie 

Ook wat de tevredenheid over de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) betreft 
zien we een positief verhaal (zie Figuur 10), zij het minder uitgesproken dan bij de lokale 
ondersteuning. Hier geeft 57% van de ouderenraden aan tevreden tot heel tevreden te zijn over de 
ondersteuning vanuit het RPO. 
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Figuur 10. Tevredenheid lokale ouderenraden over ondersteuning Regionale Platformen 

Ouderenbeleidsparticipatie (N=132) 

Wanneer we de evolutie doorheen de voorbije drie jaar bekijken, merken we dat er sprake is van een 

stijging van het aantal ouderenraden dat beroep doet op de ondersteuning van het RPO (zie Figuur 

11). Waar in 2015 slechts 69% van de ouderenraden aangaf van deze ondersteuning gebruik te maken, 

is dit in 2017 gestegen tot 84%. Hoewel de tevredenheid in 2016 gestegen was ten opzichte van 2015, 

kent deze in 2017 terug een sterke daling (zie Figuur 12). Een mogelijke verklaring is dat 2017 een 

overgangsjaar was. In de nasleep van de afbouw van de provinciale bevoegdheden veranderde en 

verschoof er heel wat in de bovenlokale structuren. Dit bracht veel onduidelijkheden met zich mee.

 

Figuur 11. Vergelijking gebruik RPO’s, periode 
2015-2017

Figuur 12. Vergelijking tevredenheid over 
RPO’s, periode 2015-2017
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2.2.3. De Vlaamse Ouderenraad 

Actueel en nieuwsbrief 

De Vlaamse Ouderenraad verstuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief en publiceert driemaandelijks 

het magazine Actueel. De lokale ouderenraden blijken gretig gebruik te maken van deze 

informatiebronnen. Figuur 13 toont dat 90% van de ouderenraden de nieuwsbrief raadpleegt en dat 

83% bovendien tevreden tot heel tevreden is over de inhoud. De cijfers voor het magazine Actueel 

liggen in dezelfde lijn. 91% van de ouderenraden gaf aan gebruik te maken van het magazine en 82% 

is tevreden tot heel tevreden over de inhoud. We kunnen dus met enige zekerheid stellen dat het 

merendeel van de ouderenraden tevreden tot heel tevreden was over de informatie die ze kregen via 

deze kanalen.

 

Figuur 13. Tevredenheid over digitale nieuwsbrief (N=127) en magazine Actueel (N=130) 

 

Wanneer we de evolutie over de voorbije drie jaar bekijken, merken we dat het gebruik (zie Figuur 14) 

en de tevredenheid (zie Figuur 15) steeds hoog scoorden, maar bij deze barometerbevraging nog beter 

scoorden. Zeker wat het gebruik betreft zien we een positieve trend. De digitale nieuwsbrief en Actueel 

lijken hun weg gevonden te hebben naar de lokale ouderenraden. 
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Figuur 14. Vergelijking gebruik van de digitale 

nieuwsbrief en magazine Actueel, periode 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15. Vergelijking tevredenheid over de 

digitale nieuwsbrief en magazine Actueel, 

periode 2015-2017

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal  

Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal heeft de Vlaamse Ouderenraad in 2017 een 

vormingsaanbod gelanceerd voor lokale ouderenraden. 42% van de lokale ouderenraden die 

deelnamen aan deze barometerbevraging, nam deel aan een vorming. Er werden twee vormingen 

aangeboden: ‘Cultuurparticipatie op latere leeftijd’ en ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

2018’. Zoals Tabel 1 illustreert, werd deze laatste het meest aangevraagd door de respondenten.  

Welke vorming 
% van ouderenraden  
die vorming volgden 

Cultuurparticipatie op latere leeftijd 12% 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 63% 

Beide 25% 

 

Tabel 1. Vormingen gevolgd in 2017 (N=59) 

De reacties die gegeven worden na afloop van de vormingen zijn overwegend positief. Uit de 

barometerbevraging blijkt bovendien dat een groot deel van de ouderenraden die een vorming volgde, 

ook aan de slag gaat met de inhoud er van (zie Tabel 2). De vormingen die aangeboden worden blijken 

een groot praktisch nut te hebben voor de ouderenraden. 
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Welke vorming 
% van ouderenraden  
die met de vorming 
aan de slag gingen 

Cultuurparticipatie op latere leeftijd 86% 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 81% 

Beide 93% 

 
Tabel 2. Aan de slag gegaan met de inhoud van de vorming (N=59) 

De interesse voor het vormingsaanbod blijft groot (zie Figuur 16). Meer dan driekwart van de lokale 

ouderenraden geeft aan interesse te hebben om in de toekomst een vorming te volgen. Toch geeft 

ook 21% van de ouderenraden aan geen interesse te hebben in het volgen van vormingen. Opvallend 

is dat de groep die geen interesse heeft voornamelijk bestaat uit ouderenraden die nog geen vorming 

gevolgd hebben (93%). Er blijkt dus weinig uitval te zijn onder zij die reeds een vorming volgden. 

Tegelijkertijd vormt de 21% die geen interesse toont een uitdaging voor de verdere uitbouw van het 

aanbod aan vormingen en andere ondersteuningsinstrumenten.  

 

Figuur 16. Interesse om in de toekomst een vorming te volgen (N=140) 
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Ouderenweekcampagne 2017 

De ouderenweekcampagne is een jaarlijks terugkerende campagne waarin de Vlaamse Ouderenraad 

informeert en sensibiliseert over een bepaald thema. In 2017 stond het thema ‘Cultuur verbindt’ in de 

kijker. In het kader van deze ouderenweek werden een doe-gids en een inspiratiegids gepubliceerd. 

Figuur 17 geeft de tevredenheid van de lokale ouderenraden over deze campagne weer. Hoewel er 

slechts een heel beperkte negatieve respons is (slechts 2% van de lokale ouderenraden gaf aan niet 

tot helemaal niet tevreden te zijn) schetst de figuur geen eenzijdig positief beeld. Naast een grote 

groep tevreden tot heel tevreden ouderenraden (45%), maakte ook een aanzienlijke groep 

ouderenraden geen gebruik van het aanbod (36%).  

 

Figuur 17. Tevredenheid over inspiratie- en doe-gids ouderenweekcampagne (N=128) 

Wanneer we enkel kijken naar de antwoorden van de ouderenraden die met de inspiratie- en doegids 

aan de slag gingen, dan zien we dat 67% (heel) tevreden is, 30% tevreden noch ontevreden, en 3% 

(helemaal) niet tevreden. Vergeleken met de voorgaande barometerbevraging liggen de resultaten in 

dezelfde lijn. Over de inspiratiegids en de brochure uit 2016 was er een tevredenheid van 

respectievelijk 71% en 69% bij zij die ermee aan de slag gingen. Het niet-gebruik lag toen voor de 

inspiratiegids op 28%, en voor de brochure op 44%. 

De methodiek uit 2016 werd in het vorige barometerrapport eerder lauw onthaald. Voortbouwend 

daarop is in de recentste Ouderenweekcampagnes niet meer ingezet op de ontwikkeling van een 

uitgebreide methodiek, en meer op het in de kijker zetten van inspirerende lokale praktijken en tips 

waar een brede waaier aan lokale organisaties en verenigingen mee aan de slag kan. We stellen vast 

dat die koerswijziging geen negatieve impact had op het gebruik en de tevredenheid van de campagne 

bij de lokale ouderenraden. Tegelijk kunnen we de campagne dankzij die laagdrempeligere aanpak 
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richten tot een veel bredere doelgroep, zodat ook lokale dienstencentra, cultuurcentra, scholen, 

koepelorganisaties, sociaal-culturele verenigingen, … makkelijk mee op de kar kunnen springen. 

Algemene tevredenheid Vlaamse Ouderenraad 

Samenvattend geeft 89% van de ouderenraden aan gebruik te maken van de ondersteuning van de 

Vlaamse Ouderenraad. De algemene tevredenheid over de ondersteuning die de Vlaamse 

Ouderenraad biedt is positief (zie Figuur 18). 73% van de lokale ouderenraden geeft aan tevreden tot 

heel tevreden te zijn over deze ondersteuning. Dit is een stijging ten opzichte van de vorige 

barometerbevraging (2018), toen gaf 66% van de lokale ouderenraden aan tevreden tot heel tevreden 

te zijn over de ondersteuning door de Vlaamse Ouderenraad. Daarnaast zien we een daling in het 

aandeel ouderenraden dat niet tevreden tot helemaal niet tevreden is. Waar dit in 2015 en 2016 nog 

6% bedroeg, is dit cijfer dit jaar gedaald tot 2%.  

 

Figuur 18. Algemene tevredenheid over werking Vlaamse Ouderenraad (N=130) 

2.3. De toekomstwensen van ouderenraden 

2.3.1. Aandachtspunten 

De top drie waaraan lokale ouderenraden in de toekomst meer aandacht willen schenken, is: 

- de impact van de ouderenraad bevorderen (78%) 

- het advieswerk versterken (77%) 

- de naambekendheid van de ouderenraad vergroten (67%) 
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Deze top drie werd al bij elke barometerbevraging door dezelfde aandachtspunten ingevuld. Onderling 

waren er wel verschuivingen. 

2.3.2. Vormingsnoden 

Een vormingsaanbod kan helpen om de toekomstige aandachtspunten te realiseren. We gingen na op 

welke vlakken de ouderenraden een nood aan extra vorming ervaren. Hierbij werd een onderscheid 

gemaakt tussen vorming rond inhoudelijke thema’s, vorming rond de organisatorische werking van de 

lokale ouderenraad en gemeente en vorming rond technische/praktische vaardigheden. Algemeen 

kunnen we concluderen dat de vraag naar vorming op elk vlak groot is. 

- 74% van de ouderenraden geeft aan graag vorming te willen volgen over inhoudelijke thema’s 

- 70% van de ouderenraden geeft aan graag vorming te willen volgen over de organisatorische 
werking van de lokale ouderenraad en de gemeente  

- 59% geeft aan graag vorming te willen volgen over technische/praktische vaardigheden 

Vorming rond inhoudelijke thema’s 

Bijna drie vierde van de ouderenraden geeft aan graag vorming te willen volgen rond inhoudelijke 

thema’s. Hier kunnen we dus een duidelijke nood aan informatie en duiding herkennen. Ook de 

voorgaande jaren bleek er veel vraag naar vorming rond inhoudelijke thema’s, toen waren de thema’s 

mobiliteit, gezondheid en zorg en wonen steeds het meest populair. Deze top drie scoort nog steeds 

hoog, maar sociale inclusie maakt een sprong naar de eerste plaats (zie Figuur 19).  

Figuur 19. Vormingsinteresse inhoudelijke thema's (N=140) 
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De respondenten kregen de kans om hun antwoord te specificeren. Wat sociale inclusie betreft 

kwamen volgende onderwerpen vaak terug: dementievriendelijke gemeenten, buurtwerking 

uitbouwen en zorgzame buurten creëren, eenzaamheid en armoede. Bij het thema wonen waren er 

dan weer veel vragen rond hoe wonen betaalbaar kan blijven voor ouderen. Daarnaast is er ook een 

grote vraag naar informatie over andere manieren van wonen: assistentiewoningen, cohousing, 

groepswonen, gestippeld wonen, kangoeroewonen, senioren op kot, hospita-wonen, … Naast de 

zoektocht naar goede praktijken, zijn er ook vragen omtrent het wetgevend kader.  

Verder leidt een vergelijking met ‘Figuur 8. Thema’s beleidsbeïnvloeding’, tot een interessante 

conclusie. De thema’s waar zich het meest beleidsbeïnvloedende activiteiten rond situeren, zijn niet 

de thema’s waarrond ouderenraden graag vorming zouden genieten. De lokale ouderenraad blijkt dus 

eerder geïnteresseerd in verbreding dan in verdieping. Wellicht is er rond de thema’s die aan bod 

komen in het advieswerk al enige expertise aanwezig in de ouderenraad. In plaats van deze expertise 

verder uit te diepen, willen lokale ouderenraden net inzetten op het verkennen van andere thema’s.  

Vorming rond de organisatorische werking van de lokale ouderenraad en de gemeente 

Het aandeel ouderenraden dat meer informatie wenst omtrent de organisatorische werking van de 

lokale ouderenraad en de gemeente ligt in lijn met de vorige barometerbevragingen. De nood aan 

vorming omtrent dit thema lijkt deels ingegeven door het feit dat de lokale ouderenraden dit jaar 

opnieuw samengesteld worden. Dit betekent dat nieuwe ouderen een engagement zullen opnemen 

en het idee leeft dat zij nog niet de nodige kennis en ervaring zullen hebben. Een vorming omtrent de 

organisatorische werking van de lokale ouderenraad en de gemeente lijkt vanuit dat idee geen 

overbodige luxe. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal ving deze signalen al eerder op en werkt momenteel 

een vorming uit gericht op de nieuwe leden van lokale ouderenraden.  

Zoals te zien is op Figuur 20 situeren de meeste vormingsvragen zich binnen het deelthema ‘inzicht in 

de rol en de werking van de lokale ouderenraad’. 47% van de ouderenraden geeft aan hier vorming 

rond te willen volgen. Hierbij werden voornamelijk vragen geformuleerd rond het doel en de rol van 

de lokale ouderenraad en hoe de samenwerking met de gemeente en andere adviesraden 

geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast geeft 43% van de ouderenraden aan dat ze meer inzicht willen 

in de beleids- en beheerscyclus (BBC). Hierbij zijn er vooral vragen rond wat de relatie is tussen de BBC 

en het memorandum van de ouderenraad, hoe de meerjarenplanning tot stand komt en welke rol de 

ouderenraad kan spelen bij het opstellen van die meerjarenplanning.   

 

 

 

Figuur 20. Vormingsinteresse organisatorische thema's (N=140) 
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Vorming rond technische/praktische vaardigheden 

Net geen drie vijfde van de ouderenraden gaf aan interesse te hebben in vorming rond technische of 

praktische vaardigheden. In verhouding met de andere thema’s blijkt er minder nood te zijn aan 

vorming rond technische of praktische vaardigheden, toch toont nog steeds een aanzienlijk deel van 

de ouderenraden interesse. Zoals te zien is op Figuur 21 wekken de volgende deelthema’s het meest 

interesse op: methodieken om meer mensen te betrekken (36%), adviseren en adviezen opstellen 

(36%) en opzetten van acties die het beleid beïnvloeden (32%).  

Er waren niet veel verdere specificaties. Bij het deelthema methodieken om meer mensen te 

betrekken werden wel enkele aanvullingen gegeven. Er zijn vooral vragen rond hoe er jongere 

vertegenwoordigers aangetrokken kunnen worden en hoe ouderen gemotiveerd kunnen worden, in 

de eerste plaats om deel te nemen, maar ook om een groter engagement op te nemen.  

 

Figuur 21. Vormingsinteresse technische/praktische vaardigheden (N=140) 

Opvallend is wel dat als we de vergelijking maken met de aandachtspunten voor de toekomst die de 

ouderenraden schetsen, er een discrepantie is tussen het aandeel ouderenraden dat zijn advieswerk 

wil versterken en het aandeel ouderenraden dat hier vorming rond wil genieten. Wanneer we deze 

vaststelling in verbinding brengen met de grote vraag naar inhoudelijke vormingen (zie Figuur 19), 

kunnen we concluderen dat de lokale ouderenraden hun adviezen vooral inhoudelijk willen versterken 

en dat er minder technische vragen zijn over hoe adviezen opgesteld moeten worden.  
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3. Conclusie 

Aan de hand van de barometerbevraging tracht Vlaamse Ouderenraad · Lokaal inzicht te krijgen in de 

werking, ondersteuning en toekomstwensen van de lokale ouderenraden in Vlaanderen. De 

bevindingen van de voorbije drie bevragingen liggen grotendeels in dezelfde lijn, maar toch zien we 

ook enkele opvallende verschuivingen.  

Het is bijzonder positief dat het overgrote deel van de lokale ouderenraden actief inzet op het schrijven 

van adviezen en/of het ondernemen van acties met als doel het lokale beleid te beïnvloeden. Dit hoge 

cijfer wordt weerspiegeld in het aandeel ouderenraden dat één of meerdere formele, schriftelijke 

adviezen uitbracht. De lokale ouderenraden blijken hierbij de voornaamste initiatiefnemers te zijn, een 

mooie illustratie van de actieve houding die veel ouderenraden aannemen. In haar adviesverlenende 

en beleidsbeïnvloedende werking vindt de ouderenraad een belangrijk deel van haar legitimiteit. Een 

verdere opvolging van de evolutie van deze taak is dan ook noodzakelijk. Tegelijkertijd moeten we 

aandacht blijven hebben voor de wijze waarop het lokaal beleid omgaat met de uitgebrachte adviezen. 

Uit deze barometer blijkt dat de terugkoppeling van het beleid op de adviezen nog geen 

vanzelfsprekend gegeven is. Ouderenraden die gehoord worden en die voelen dat hun advieswerk 

serieus genomen wordt, zullen meer gemotiveerd zijn om sterke adviezen te blijven schrijven. We zijn 

er van overtuigd dat dit enkel maar een meerwaarde kan zijn voor het lokale beleid. 

Ook wat betreft de ondersteuningsbronnen waar ouderenraden op kunnen rekenen zien we een 

positief verhaal. In de eerste plaats zien we dat ouderenraden vlot hun weg vinden naar de 

verschillende ondersteuningsbronnen en daarnaast is de tevredenheid over de geboden 

ondersteuning groot. Het meest tevreden zijn de ouderenraden over de lokale ondersteuning door de 

gemeentelijk ambtenaar. Ook de schepen ouderenbeleid scoort goed. Wat de Vlaamse Ouderenraad 

betreft is de algemene tevredenheid groot en worden de digitale nieuwsbrief en het magazine Actueel 

erg gewaardeerd. De vormingen die aangeboden worden door Vlaamse Ouderenraad · Lokaal hebben 

duidelijk een groot praktisch nut, aangezien veel ouderenraden actief aan de slag gaan met de 

vormingen in hun lokale praktijk en er interesse is in bijkomende vormingen. De tevredenheid over de 

Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie kende een terugval. Dit is allicht te wijten aan de 

onduidelijkheden die gepaard gingen met de afbouw van de provinciale bevoegdheden. De platformen 

moeten echter tijd, ondersteuning en kansen krijgen om verder te groeien en hun potentieel waar te 

maken als lerend netwerk en uitwisselingsplatform. 

Wanneer lokale ouderenraden naar de toekomst kijken, willen ze vooral meer inzetten op het 

bevorderen van hun impact, het versterken van het advieswerk en het vergroten van de 

naamsbekendheid van de ouderenraad. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal hoopt hen te ondersteunen in 

het realiseren van die toekomstwensen, onder andere door te voorzien in de vraag naar vorming. Er 

werden zowel vormingsnoden gesignaleerd op het vlak van inhoudelijke thema’s, organisatorische 

werking als technische en praktische vaardigheden. Hieraan proberen we tegemoet te komen door het 

vormingsaanbod verder uit te bouwen. 
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