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Barometer lokale ouderenraden - Terugblik op jullie werking in 2019 

Aan de hand van de jaarlijkse barometerbevraging tracht de Vlaamse Ouderenraad de noden en de 

evolutie van de werking van lokale ouderenraden in kaart te brengen. Op basis van jullie signalen 

kunnen we bovendien gericht ondersteuning bieden vanuit Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Daarom 

vragen we onderstaande vragenlijst in te vullen. 

 

De vragenlijst invullen kan digitaal via www.ouderenraden.be ofwel via deze papieren versie, die per 

post kan worden teruggestuurd naar: 

 

Vlaamse Ouderenraad vzw 

t.a.v. Nadia Denayer 

Broekstraat 49 – 53 

1000 Brussel 

 

Bedankt om voor 8 maart de ingevulde barometer terug te bezorgen. Gelieve ons slechts 1 ingevulde 

barometer per ouderenraad te bezorgen. 

 

Heb je vragen?  

Contacteer Nadia Denayer op het nummer 02 209 34 58 of via nadia.denayer@vlaamse-

ouderenraad.be. 

 

 

Algemene gegevens 

Naam van de raad:  

Gemeente:  

Contactpersoon:  

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

Deze vragenlijst werd ingevuld door (kruis aan):  

Lid van de lokale ouderenraad  

  

Ambtenaar   

http://www.ouderenraden.be/
mailto:nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be
mailto:nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be
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1. Samenstelling en structuur van de lokale ouderenraad 

1. Wie is er momenteel vertegenwoordigd in de lokale ouderenraad (zowel effectieve leden als leden 

met raadgevende stem)? Kruis aan, meerdere antwoorden mogelijk.  

Ouderen die in de lokale ouderenraad zetelen als afgevaardigde van een 

ouderenorganisatie 
 

Ouderen die in eigen naam in de ouderenraad zetelen 

 

Vertegenwoordigers van woonzorgvoorzieningen (bv. lokale dienstencentra, 

woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, …) 

 

Ambtenaar verantwoordelijk voor ouderen(beleid) 

 

Schepen voor ouderen(beleid) 

 

Vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen in de gemeente 

 

Andere: ………………………………………………………………………………………………............................. 

 

 

2. Werden er bij de laatste nieuwe samenstelling van de lokale ouderenraad nieuwe leden aangetrokken?  

ja      neen     

3. Is er iets aan de werking en/of structuur van de lokale ouderenraad gewijzigd sinds de aanstelling van 

het nieuwe gemeentebestuur?  

ja      neen     

Indien ja, gelieve meer uitleg te geven over de veranderingen: 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
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4. Werd de lokale ouderenraad betrokken bij de totstandkoming van de meerjarenplanning van de 

gemeente?  

ja      neen     

Indien ja, gelieve te verduidelijken op welke manier: 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

5. Werd de lokale ouderenraad betrokken bij het formuleren van het participatiereglement van de 

gemeente?  

ja      neen      er is geen participatiereglement   

Indien ja, gelieve te verduidelijken op welke manier: 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

2. Programma 2019 

In dit deel blikken we terug op de activiteiten van de lokale ouderenraad in 2019. Dit gaat zowel over 

adviezen/acties om het lokale beleid te beïnvloeden als vrijetijdsactiviteiten en informatieve of 

vormende activiteiten. 

2.1. Activiteiten lokale ouderenraden 

1. Heeft de ouderenraad in 2019 sociale of vrijetijdsactiviteiten georganiseerd? (bijvoorbeeld 

uitstap, feest, wandeling, fietstocht,…).  

ja      neen      

2. Heeft de ouderenraad in 2019 adviezen geformuleerd en/of andere acties ondernomen om het 

lokale beleid te beïnvloeden?  

ja      neen     

3. Heeft de ouderenraad in 2019 tijd gespendeerd aan informatieve of vormende activiteiten? 

(bijvoorbeeld infodagen, infosessies, cursussen, vormingen,…) 

ja      neen     

2.2. Adviezen, adviesactiviteiten en/of acties die het beleid beïnvloeden 
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1. Kruis aan welke acties de lokale ouderenraad ondernomen heeft met als doel het lokale beleid te beïnvloeden. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Verduidelijk ook steeds het onderwerp van deze acties en/of voeg een omschrijving toe. Er kunnen meerdere onderwerpen vermeld worden 

(wonen, toegankelijkheid, mobiliteit, participatie, communicatie, publieke ruimte, …).  

 

Soort activiteit 
Kruis 

aan 
Onderwerp(en) / Omschrijving 

Schriftelijk advies   

Inhoudelijk overleg met de schepen en/of het 

gemeentebestuur  
  

Overleg met ambtenaren en/of andere diensten en 

organisaties 
  

Organisatie van een debat   

Organisatie van een infomoment   

Persmoment   

Lancering van een petitie of protestactie   

Enquête uitvoeren   

Verzoekschrift indienen   

Andere   
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2. Hoeveel schriftelijke, formele adviezen maakte de lokale ouderenraad in 2019? 

Formele, schriftelijke adviezen Aantal 

Op eigen initiatief 
 

Op vraag van het gemeentebestuur 
 

Op vraag van anderen, specificeer: 

……………………………………………………………………………… 

 

 
3. Kreeg de lokale ouderenraad een inhoudelijk gemotiveerd antwoord op de adviezen en signalen? Kruis 

1 vakje aan. 

Nooit Soms Altijd 

   

 
4. Denk je dat er door het gemeentebestuur rekening gehouden werd met de gegeven adviezen en 

signalen? Kruis 1 vakje aan. 

Nooit Soms Altijd 

   

 

5. Betrekt het gemeentebestuur de lokale ouderenraad zelf spontaan bij het formuleren en concretiseren 

van eigen beleidsvoorstellen? Kruis 1 vakje aan. 

Nooit Soms Altijd 
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3. Ondersteuning  

1. Hoe tevreden was de lokale ouderenraad over de gegeven ondersteuning door andere organisaties of 

personen in 2019? Kruis aan 

 

2. Hoe tevreden is de lokale ouderenraad over initiatieven van de Vlaamse Ouderenraad in 2019? Kruis 

aan. 

 

 Helemaal 

niet 

tevreden 

Niet 

tevreden 

Tevreden 

noch on-

tevreden 

Tevreden 
Heel 

tevreden 

Niet 

gebruikt 

Ondersteuning door de 

gemeentelijke ambtenaar  

      

Ondersteuning door de schepen 

voor ouderenbeleid 

      

Ondersteuning via de regionale 

platformen 

ouderenbeleidsparticipatie (RPO) 

      

 Helemaal 

niet 

tevreden 

Niet 

tevreden 

Tevreden 

noch on-

tevreden 

Tevreden 
Heel 

tevreden 

Niet 

gebruikt 

Informatie uit de digitale 

nieuwsbrief 

      

Informatie op 

www.ouderenraden.be  

      

Het driemaandelijks 

informatieblad Actueel 

      

De inspiratie- en doegids van de 

Ouderenweekcampagne 2019: 

‘Ouderen als actieve schakel in de 

buurt’ 

      

De vormingen van Vlaamse 

Ouderenraad · Lokaal 

      

Algemene tevredenheid over de 

ondersteuning van de Vlaamse 

Ouderenraad 
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3. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal biedt vormingen aan via de RPO’s en regionale afdelingen van 

ouderenverenigingen. Heeft de lokale ouderenraad interesse om in de toekomst (opnieuw) deel te 

nemen aan een vorming. 

ja      neen     

4. Zo ja, rond welke thema’s zou je in de toekomst graag vorming willen volgen? Welke concrete vragen 

leven er in de lokale ouderenraad? Kruis aan, er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Gelieve de 

opties die je aankruist te verduidelijken.  

Vorming rond praktische en organisatorische aspecten van de lokale ouderenraad en de gemeente 

 Kruis aan Verduidelijking 

Opzetten van acties die het beleid 

beïnvloeden 
  

Vergadertechnieken    

Detecteren van noden en betrekken van 

ouderen in een kwetsbare situatie 
  

Nieuwe vormen van lokale 

beleidsparticipatie  
  

Andere   

Vorming rond inhoudelijke thema’s 

 Kruis aan Verduidelijking 

Publieke ruimte en gebouwen   

Mobiliteit   

Wonen   

Sociale en culturele participatie   

Sociale inclusie    

Maatschappelijke participatie   

Communicatie en informatie   

Gezondheid en zorg   

Andere   
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4. Uitdagingen eigen werking 

1. Wat ziet de lokale ouderenraad als de grootste prioriteiten voor de eigen werking in 2020? Duid drie 

prioriteiten aan. Duid de prioriteit die wellicht het meest aandacht zal krijgen aan met het nummer 

3, een iets minder grote prioriteit met nummer 2 en de prioriteit die wellicht minder aandacht zal 

krijgen met nummer 1. 

 

De naambekendheid van de ouderenraad vergroten 
 

De beleidsbeïnvloedende functie versterken 
 

Sociale of vrijetijdsactiviteiten organiseren 
 

Informeren van de achterban 
 

Een meer diverse groep ouderen betrekken bij de lokale ouderenraad 
 

Andere: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Bedankt voor je deelname en tijd!  

 

 

 

Bezorg deze vragenlijst voor 8 maart terug aan: 

 

Vlaamse Ouderenraad - t.a.v. Nadia Denayer 

Broekstraat 49 – 53 - 1000 Brussel 

 

02 209 34 58 

nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be 

 

Je kan deze vragenlijst ook digitaal indienen via www.ouderenraden.be 

 

Let op: Gelieve ons slechts 1 ingevulde barometer per ouderenraad te bezorgen. 

 

 


