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1. Inleiding 

 

Op 1 januari 2013 trad het aangepaste ‘Decreet houdende de stimulering van een inclusief 

Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’ in werking, waarin besloten 

werd tot de ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid door één of meerdere 

partnerorganisaties. Op 3 juli 2015 erkende de Vlaamse Regering de Vlaamse 

Ouderenraad vzw als relevante partnerorganisatie voor de periode van 1/9/2015 tot 

31/8/2020.  

 

De partnerorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad heeft als opdracht ouderen te 

ondersteunen om een lokaal inclusief ouderenbeleid te ontwikkelen en initiatieven te 

nemen die de inspraak van ouderen in dat beleid realiseren of versterken. Hiertoe werkt 

de Vlaamse Ouderenraad een aantal instrumenten uit, die de vertegenwoordigers uit 

lokale ouderenadviesraden zullen versterken: een jaarlijkse barometer, een algemene 

brochure over de werking van lokale ouderenraden, een aanbod van trainingen volgens 

het train-de-trainer principe, studiedagen, een digitaal informatie- en 

uitwisselingsplatform.  

 

 

Opdracht en resultaatgebieden 

In de beheersovereenkomst werden de opdracht en de resultaatsgebieden als volgt 

geconcretiseerd:  

 

Art. 4. De vzw Vlaamse Ouderenraad draagt als partnerorganisatie mee aan volgende 

resultaatgebieden: 

- het bevorderen van de participatie van ouderen in het lokale ouderenbeleid; 

- het ontwikkelen van een gedragen visie op de betrokkenheid van ouderen bij het lokale 

ouderenbeleid en de rol van de lokale ouderenraad daarin; 

- het ondersteunen en aanbieden van vorming aan ouderen en het ontwikkelen van methodieken 

en werkinstrumenten om ouderen tot participatie te sensibiliseren; 

- het verbeteren van de kwaliteit van de werking van lokale ouderenadviesraden; 

- het bevorderen van coördinatie, uitwisseling en samenwerking rond bestaande initiatieven en  

praktijkvoorbeelden op vlak van ouderenbeleidsparticipatie; 

- het aanzetten tot initiatieven of acties die de inspraak van ouderen in het (lokaal) beleid 

versterken. 

Ouderen en leden van lokale ouderenadviesraden vormen het doelpubliek. 

 

Art. 5. Met het oog op een concrete invulling van deze resultaatgebieden zal de vzw 

Vlaamse Ouderenraad: 
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- via een barometer de noden en de evolutie van de werking van lokale ouderenadviesraden in 

kaart brengen; 

- een brochure uitgeven voor ouderen die lokaal aan het ouderenbeleid (willen) participeren; 

- een train-the-trainer programma ontwikkelen dat vorm geeft aan de overdracht van kennis, 

kunde en ervaring voor groepen ouderen; 

- terugkomdagen organiseren waarop trainers en trainees ervaringen kunnen uitwisselen; 

- een digitaal platform ontwikkelen waarop lokale ouderenadviesraden en trainers informatie 

kunnen vinden en desgevallend ook uitwisselen; 

- studiedagen organiseren die de lokale ouderenparticipatie ontleden en versterken. 

 

Art. 6. Indicatoren: 

- de barometer wordt verspreid onder alle lokale ouderenadviesraden. De vzw Vlaamse 

Ouderenraad streeft naar een responsgraad van 60 procent; 

- de basisbrochure wordt verspreid onder alle lokale besturen en ouderenadviesraden; 

- tijdens het train-the-trainer programma leidt de vzw Vlaamse Ouderenraad minimum 5 

coaches per provincie en minimum 1 coach voor Brussel op, in totaal minstens 26 coaches; 

- het digitale platform wordt bekend gemaakt bij alle lokale besturen en ouderenadviesraden; 

- voor de studiedagen streeft de vzw Vlaamse Ouderenraad naar de aanwezigheid van minimum 

70 vertegenwoordigers van lokale ouderenadviesraden / ook gemeenten waar geen ouderenraad 

actief is worden uitgenodigd. 

 

Art. 7. Beoogde resultaten op lange termijn: 

- gedragen visie op (de participatie van ouderen aan) het lokale ouderenbeleid en op de rol van 

de lokale ouderenadviesraden hierin; 

- competenties van ouderen aanspreken en versterken; 

- uitwisseling en samenwerking tussen lokale ouderenadviesraden en gemeentebesturen; 

- kwaliteit lokale werking stijgt; 

- inspraak in lokaal beleid versterken; 

- leeftijdsvriendelijke gemeenten stimuleren bij lokale ouderenadviesraden. 

 

De ingediende kandidatuurstelling vormt de leidraad voor de opdrachten en resultaatgebieden. 
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2. Opstart Partnerorganisatie: Aanwerving en inwerkperiode:  

 

2.1.  Uitwerking kandidatuur 

 

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse Ouderenraad en het personeelsteam 

werkten de kandidatuur Partnerorganisatie uit, welke werd goedgekeurd door de 

raad van bestuur op 11 maart. Diezelfde dag werd de kandidatuur ingediend bij 

de Vlaamse overheid. Op 3 juli 2015 werd de erkenning van de Vlaamse 

Ouderenraad als Partnerorganisatie voor de ondersteuning van het lokaal 

ouderenbeleid een feit.  

2.2.  Voorbereiding aanwerving stafmedewerker 

 

Begin juli werd de vacature voor de aanwerving van een stafmedewerker 

verspreid (zie bijlage 1). De aanwervingsprocedure liep in de zomerperiode. In de 

loop van september en oktober 2015 volgden een schriftelijke proef voor de 

kandidaten die aan de voorwaarden voldeden, gevolgd door selectiegesprekken. 

2.3.  Vooraf: bevraging lokale ouderenraden 

 

Voorafgaand aan de mogelijke opstart als Partnerorganisatie werkte de Vlaamse 

Ouderenraad in het voorjaar van 2015 een uitgebreide bevraging van alle lokale 

ouderenraden in Vlaanderen en Brussel uit. Dit moest de Vlaamse Ouderenraad 

de gelegenheid bieden een ‘actuele foto’ te bekomen van de lokale ouderenraden, 

hun werking en hun voornaamste noden en wensen.  

Deze vragenlijst fungeerde als nulmeting voor de barometer (een verkorte 

vragenlijst) die vanaf 2016 jaarlijks door de Partnerorganisatie uitgestuurd zal 

worden, en vormt zo een direct aanknopingspunt voor de Partnerorganisatie.  

De aanmaak en verzending van de vragenlijst dateren van voor de erkenning als 

Partnerorganisatie. De dataverwerking, -analyse en de aanmaak van het rapport 

behoorden tot de eerste opdrachten van de stafmedewerker Partnerorganisatie. 

Deze opdracht betekende een sterk element in de kennismaking met de werking 

van de lokale ouderenadviesraden. 

 

3. Werkjaar 1: 1 september 2015 – 31 augustus 2016 

 

In de kandidatuur die de Vlaamse Ouderenraad indiende, werd onderstaande timing af 

te werken acties gehanteerd voor jaar 1:  
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- Aanwerving personeelslid Vlaamse Ouderenraad 

- Praktijkbezoeken bij lokale ouderenadviesraden 

- Ontwikkelen barometer 

- Oproep voor trainers 

- Contactgegevens lokale ouderenraden verzamelen 

 

De bovenstaande doelstellingen werden allemaal gerealiseerd in jaar 1.  

De resultaatsgebieden die in de erkenning vermeld werden (onder artikel 4), werden in 

artikel 5 verder geconcretiseerd in een aantal ondersteuningsinstrumenten. De uitwerking 

van deze instrumenten vind je terug in de bijgevoegde timingstabel (bijlage 2). 

 

3.1.  Aanwerving stafmedewerker 

 

Op 20 oktober 2015 startte Ilse Janssens als stafmedewerker Partnerorganisatie, 

met een contract voor de duurtijd van de erkenning.  

In de loop van het eerste werkjaar vond een personeelswissel plaats. Ilse ruilde het 

contract van bepaalde duur in voor een contract van onbepaalde duur in een 

andere organisatie. 

Als gevolg van dit ontslag ging het dagelijks bestuur over tot de aanwerving van 

een nieuwe medewerker, puttend uit de geselecteerde kandidaten het jaar 

voordien.  

In de zomerperiode werd de nieuwe medewerker ingewerkt door de 

ontslagnemende. In augustus werden de werkzaamheden van de 

partnerorganisatie overgenomen door personeelsleden van de Vlaamse 

Ouderenraad voor de gegevensverzameling van de barometer en de afronding en 

start van de personeelscontracten. 

Vanaf 1 september 2016 zal Nadia Denayer als stafmedewerker de opdrachten van 

de Partnerorganisatie verder uitwerken. 

 

3.2.  Aanmaak actieplan en timing  

 

De doelstellingen en realisaties, vermeld in de kandidatuur, werden bij de start 

van de erkenning geconcretiseerd en in acties omgezet.  Deze werden in een 

timingstabel gegoten, die zo als gedetailleerder actieplan kan gebruikt worden 

(bijlage 2). 
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3.3.  Verwerking bevraging lokale ouderenraden 

 

De verwerking van de ingevulde vragenlijsten was de eerste opdracht voor de 

stafmedewerker en zorgde voor een actueel beeld op de werking van lokale 

ouderenraden en de uitdagingen waarvoor ze staan. Aangezien de vragenlijsten 

op papier toegestuurd werden, dienden de antwoorden eerste gedigitaliseerd te 

worden voor de verwerking van start kon gaan. De resultaten werden 

samengebracht in een rapport waarvan hieronder een synthese volgt.  

 

3.3.1. Structuur lokale ouderenraden 

47% van de 304 lokale ouderenraden bezorgden een ingevulde vragenlijst aan 

de Vlaamse Ouderenraad.  

Uit het rapport blijkt dat de lokale ouderenraden stevig gestructureerd en 

ingebed zijn:  

 92 % werkt met een algemene vergadering 

 76 % werkt met een dagelijks bestuur 

 14% meldt (bijkomend) een kerngroep 

 51% werkt met werkgroepen om bepaalde thema’s uit te werken 

 

De ouderenverenigingen zijn stevig verankerd in de werking: 94% van de 

ouderenraden vermelden de ouderenverenigingen als leden van het dagelijks 

bestuur. In 42 % van de ouderenraden maken ook individuele ouderen deel uit 

van het bestuur. In 62% van de raden is een vertegenwoordiger van het 

woonzorgcentrum terug te vinden en in bijna de helft van de ouderenraden 

(48%) woont een vertegenwoordiger van het lokaal dienstencentrum de 

vergaderingen bij. 

 

3.3.2. Activiteiten en adviezen 

De top 3 van de activiteiten van ouderenraden bestaat uit:  

1. Activiteiten organiseren 

2. Adviseren 

3. Vorming 

organiseren  

 

 

Advisering is één van de 

kernopdrachten van lokale 

ouderenraden, maar de mate 

waarin ouderenraden aan 

12%

13%

13%

8%

8%5%
6%

35%

Hoeveel adviezen bracht de ouderenraad uit 
in 2013?

0 adviezen: 12% 1 advies: 13%

2 adviezen: 13% 3 adviezen: 8%

4 adviezen: 8% 5 adviezen: 5%

> 5 adviezen: 6% geen antwoord: 35%
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advisering doen is sterk verschillend (zie figuur). 

Verschillende ouderenraden halen het versterken van de adviseringsfunctie aan als 

belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.  

 

De voorbije 2 jaar werden vooral rond onderstaande thema’s adviezen 

uitgebracht: een top 5 in volgorde van het aantal vermeldingen:  

 

 

2013 was ‘het jaar na de verkiezingen’, waardoor de beheers- en beleidscyclus 

van de gemeente en de opmaak van het ouderenbeleidsplan logischerwijze 

extra in de aandacht stonden.  

55% van de lokale ouderenadviesraden krijgt een antwoord op de 

uitgebrachte adviezen, en nog eens 31% krijgt ‘soms’ een antwoord. Van de 

ouderenraden die een antwoord krijgen, ontvangt de helft ook een motivatie 

van het antwoord (54%). Hieruit volgt de opdracht voor de partnerorganisatie 

om te werken aan de impact van het beleidsbeïnvloedend werk van de lokale 

seniorenraden. 

 

3.3.3. Lokale inbedding 

 

Een lokale ouderenadviesraad is geen op zichzelf staande structuur, maar is 

ingebed in een lokale omgeving en heeft plaatselijk veel contacten, 

bijvoorbeeld met de bevoegde schepen en OCMW-voorzitter. 

Vanzelfsprekend is de gemeentelijke ambtenaar voor ouderenbeleid de meest 

toegankelijke persoon: 70% heeft meer dan 4 keer per jaar contact met 

hem/haar. Lokale ouderenadviesraden nemen daarnaast ook 

vertegenwoordigingen op in andere (advies)raden:  
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3.3.4. Ondersteuning 

De manier hoe de ouderenraden zich ondersteund voelen, is zeer belangrijke 

informatie voor de werking van de Partnerorganisatie: 80% van de 

ouderenraden wordt ondersteund door een ouderenbeleidscoördinator. De 

kaarten liggen echter anders wat vorming betreft: 36% van de 

ouderenadviesraden zegt dat er vorming voor hen voorzien wordt, 74% krijgt 

geen vorming.  

De top 3 van de gevolgde vormingen ziet er als volgt uit: 

1. Adviseren en de werking van adviesraden 

2. Werven van leden, vernieuwen en verjongen 

3. Efficiënt vergaderen,  

 

Van de ouderenraden die vorming krijgen, vindt 90% de gekregen vorming 

goed, 50% vindt de vorming voldoende. Ondersteuning krijgen en kunnen 

terugvallen op vorming is dus een belangrijk aandachtspunt, waar de 

Partnerorganisatie zeker op kan inpikken.  
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3.3.5. Toekomst 

Wat willen ouderenraden in de toekomst graag meer doen?  

 

Het organiseren van activiteiten staat voor ouderenraden op het lijstje van de 

dingen die ze in de toekomst wensen af te bouwen. Hier liggen duidelijke 

raakpunten met het opzet van de partnerorganisatie en de inzet en invulling van 

het train-de-trainer programma. 

 

Het volledige rapport is terug te vinden in bijlage 2. 

 

De resultaten van de bevraging werden via verschillende kanalen 

gecommuniceerd en toegelicht:  

o Het volledige rapport is opgenomen op de website van de Vlaamse 

Ouderenraad,   

http://vlaamse-ouderenraad.be/VLORA/rapport%20bevraging%20lokale%20ouderenraden.pdf. 

o  Het rapport werd bekend gemaakt op 12/2/2016 via de digitale nieuwsbrief 

van de Vlaamse Ouderenraad, nummer 391 en volgende weken. 

o Er verscheen een artikel in het Informatieblad Actueel (maart 2016), met de 

belangrijkste resultaten. 

o De resultaten werden gepresenteerd op de Commissie Ouderenraden van 4 

februari 2016.  Op 10 maart werden de provinciale resultaten toegelicht.  

o Het rapport werd eveneens op volgende plaatsen voorgesteld:  

 

 tijdens de seniorenadviesraad Hasselt van 22 februari 2016 

 op de seniorenraad van Oudenaarde van 25 februari 2016 

 tijdens het Overleg van Ouderenverenigingen van 19 mei 2016 

http://vlaamse-ouderenraad.be/VLORA/rapport%20bevraging%20lokale%20ouderenraden.pdf
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 tijdens 4 vormingsdagen voor belangenvertegenwoordigers van 

Vief (LBV), op 25 april, 29 april, 18 mei en 2 juni 

 op het Regionaal Overlegplatform Asse op 3 mei 2016 

 op het provinciaal overleg van Limburgse seniorenraden op 31 mei 

2016 

 op het Regionaal Overlegplatform ouderenadviesraden Regio Gent, 

op 7 juni 2016 

 op het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland op 9 juni 2016 

 

Wellicht werd het rapport op nog verschillende andere plaatsen toegelicht, zonder 

dat dit specifiek gemeld werd aan het secretariaat van de Vlaamse Ouderenraad. 

 

3.4. Kennismakingsbezoeken 

 

Tijdens de inwerkingsperiode vonden een aantal kennismakingsbezoeken plaats 

bij lidorganisaties, lokale ouderenraden, regionale ouderenoverlegplatformen en 

provinciale ouderenraden. Deze gingen door tussen december 2015 en eind juni 

2016 en boden de gelegenheid kennis te maken met het werkveld en de 

deelnemers.  

De bezoeken waren daarnaast ook netwerkmomenten tijdens dewelke noden en 

verwachtingen in kaart konden gebracht worden.  

Door de voorstelling van de Partnerorganisatie en een eerste aftoetsing van 

mogelijke samenwerkingen werd een draagvlak gecreëerd voor toekomstige 

acties. Tenslotte werd bevraagd op welke manier de lidorganisaties werken rond 

de beleidsparticipatie van ouderen en welke vorming ze hiervoor reeds 

aangeboden hebben of plannen. Dit leidde tot uitwisseling van materialen en 

expertise.  

Algemeen bleken de verwachtingen naar de Partnerorganisatie toe zeer groot te 

zijn. De wijzigende taken van de provincies zorgt voor vragen rond de 

ondersteuning van lokale ouderenraden, waarbij kansen worden gezien voor de 

Partnerorganisatie. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat de 

partnerorganisatie de uitwerking is van het ouderenbeleidsparticipatiedecreet. 

Alle provinciale werkingen van ouderenparticipatie staan los van dit Vlaamse 

decreet en waren/zijn autonome initiatieven van de provincies die volledig in 

eigen beheer werden/worden uitgewerkt.  
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Volgende kennismakingsbezoeken/netwerkbezoeken gingen door:  

2/12/2015 Algemene vergadering Regionaal Overleg Adviesraden voor 

Senioren (ROAS) Asse-Vilvoorde 

Voorstelling Partnerorganisatie 

7/12/2015 Provinciale Ouderenraad Oost-Vlaanderen 

Kennismakingsbezoek en korte voorstelling Partnerorganisatie 

8/12/2015 Vormingssessie rond methodiek Ouderenweek voor 

vertegenwoordigers van lokale ouderenraden Vlaams-Brabant 

Kennismaking met werking lokale ouderenraden 

17/12/2015 Lokale ouderenraad Hoeilaart 

Kennismaking lokale werking 

20/1/2016 Lokale Ouderenraad Aartselaar 

Kennismaking lokale werking 

22/1/2016 Landelijk secretariaat LBV 

Kennismaking werking en voorstelling Partnerorganisatie 

1/2/2016 Landelijk secretariaat OKRA 

Kennismaking werking en voorstelling Partnerorganisatie 

16/2/2016 Landelijk secretariaat FedOS 

Kennismaking werking en voorstelling Partnerorganisatie 

23/2/2016 De Wakkere Burger 

Kennismaking werking en voorstelling Partnerorganisatie 

24/2/2016 Afspraak vertegenwoordigers provinciale ouderenraad Antwerpen 

Kennismaking werking en voorstelling Partnerorganisatie 

26/2/2016 Landelijk secretariaat Neos 

Kennismaking werking en voorstelling Partnerorganisatie 

29/2/2016 Vergadering belangenvertegenwoordigers Okra Waas & Dender 

Kennismaking werking en voorstelling Partnerorganisatie 

2/3/2016 Afspraak verantwoordelijke ouderenbeleid provincie Vlaams-

Brabant 

Kennismaking werking en mogelijke samenwerkingen 

7/3/2016 Provinciale stuurgroep WOAS 

Voorstelling Partnerorganisatie en uitwisseling 

14/3/2016 Algemene vergadering provinciale ouderenraad Vlaams-Brabant 

Stand van zaken werking Partnerorganisatie 

19/4/2016 Brussels Ouderenplatform 

Voorstelling Partnerorganisatie en mogelijke samenwerkingen 

25/4/2016 Vorming vertegenwoordigers in ouderenadviesraden LBV 

Voorstelling rapport bevraging en voorstelling Partnerorganisatie 

29/4/2016 Vorming vertegenwoordigers in ouderenadviesraden LBV 

Voorstelling rapport bevraging en voorstelling Partnerorganisatie 

30/5/2016 Stuurgroep lokaal ouderenplatform Sint-Katelijne-Waver 

Kennismaking met lokale werking en beknopte voorstelling 

Partnerorganisatie 
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31/5/2016 Provinciaal overleg lokale ouderenraden Limburg 

Voorstelling resultaten bevraging en korte voorstelling 

Partnerorganisatie 

9/6/2016 Regionaal ouderenoverlegplatform Waasland 

Kennismaking werking en korte voorstelling Partnerorganisatie 

Korte voorstelling vragenlijst,  

 

 

3.5. Werkings- en ondersteuningsinstrumenten 2015-2016:  

We vermelden hieronder gedetailleerd de acties die tijdens het eerste werkjaar 

reeds ondernomen werden rond de aanmaak van de ondersteuningsmiddelen, en 

geven zo de actuele stand van zaken van eind augustus 2016 weer. Aangezien 

2015-2016 het opstartjaar was, werden nog niet alle instrumenten in de loop van 

dit jaar opgestart.  

 

3.5.1. Visietekst beleidsparticipatie van ouderen 

 

Bij de start van de Partnerorganisatie drong een vernieuwde visie op de 

beleids-participatie van ouderen zich op. De vorige visie van de Vlaamse 

Ouderenraad dateerde immers reeds van 2001. De hele werking van de 

Partnerorganisatie baseert zich op deze geactualiseerde visie.  

De Vlaamse Ouderenraad beklemtoont in deze visietekst de rol die ouderen 

opnemen in de maatschappij en in het beleid. Er wordt hierbij vertrokken 

vanuit een inclusief ouderenbeleid. Lokale ouderenraden zijn waardevolle 

structuren om de inspraak en aanwezigheid van ouderen in het beleid te 

verzekeren. Ze dienen daarom ook in de toekomst degelijk ondersteund te 

worden.   

De volledige tekst is terug te vinden op www.vlaamse-ouderenraad.be/partnerorganisatie 

en in bijlage 4. 

 

Werkwijze en stand van zaken:  

 Een ‘Werkgroep Visie’ kwam drie keer samen: 

o 5 maart 2016 

o 5 april 2016 

o 27 april 2016 

Vertegenwoordigers van de ouderenverenigingen, ouderen die 

provinciaal of regionaal geëngageerd zijn en experten, werkten mee 

aan een uitgebreide visietekst over de rol van ouderen in het beleid, 

en specifiek over de rol van de lokale ouderenraden hierin.  

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/partnerorganisatie
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 De visietekst werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van de 

Vlaamse Ouderenraad van 18 mei 2016. Door de samenstelling van de 

Vlaamse Ouderenraad geeft dit onmiddellijk de beoogde 

gedragenheid voor de inhoud (artikel 4). De bekendmaking werd 

bewerkstelligd door de verspreiding van de visie via de digitale 

nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad en op de website  

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4420. Verdere 

bekendheid en streven naar gedragenheid wordt via de vorming 

beoogd waarbij de visie op de beleidsparticipatie de basis vormt. 

 Tenslotte werd een verkorte en laagdrempelige visietekst gemaakt, die 

in Actueel van oktober 2016 opgenomen wordt en de digitale 

nieuwsbrief van 14 oktober 2016, nummer 426, website  

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4596.    

 

Afgeronde actie.  

 

3.5.2  Barometer: foto van de werking van de lokale ouderenraden 

 

De barometer (artikel 4) bevraagt jaarlijks de noden en de werking van de 

lokale ouderenraden. Hierdoor kunnen evoluties en trends in de werking van 

de lokale ouderenraden vastgesteld worden. Deze gegevens vormen het 

uitgangspunt voor de aanmaak van de train-de-trainer vormingen: de 

barometer laat toe een zicht te krijgen op de ondersteuningsmiddelen die door 

lokale ouderenraden gebruikt worden en bevraagt eveneens hun noden en 

wensen voor de toekomst (zie bijlage 5).  

 

De barometer bouwt verder op de uitgebreide vragenlijst die in het voorjaar 

van 2015 verspreid werd (indicator 1). Dit rapport fungeert als ‘nulmeting’ 

van de werking van de lokale ouderenraden. Aangezien de barometer een 

beknopter instrument is, dat vooral evoluties in de werking dient op te 

pikken, worden enkel gegevens die jaarlijks (kunnen) wijzigen opgevraagd.  

 

Een uitgebreid rapport van deze trends (op het einde van de 

erkennningsperiode), kan dan na 5 jaar aangevuld worden met een nieuwe 

uitgebreide bevraging die de foto op de lokale ouderenraden moet 

actualiseren. 

Bij de opstelling van de barometer werden de leden van de Commissie 

Ouderenraden en het Overleg van de Ouderenverenigingen betrokken. Dit 

verhoogt de gedragenheid van het instrument en moet bijdragen tot een 

goede verspreiding.  

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4420
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4596
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Werkwijze en stand van zaken:  

 

 De barometer werd in het voorjaar van 2016 uitgewerkt, en – na 

terugkoppeling met de Commissie Ouderenraden en het Overleg 

van de Ouderenverenigingen – verspreid bij alle lokale 

ouderenraden in Vlaanderen en Brussel (1 juni 2016). De deadline 

voor insturen is 30 september 2016. 

 

 De barometer bevraagt – naast de werking – inhoudelijk vooral het 

gebruik van de aangeboden bestaande ondersteuningsinstrumenten 

(bijvoorbeeld de methodiek die aangemaakt werd voor de 

Ouderenweek) en de mate van tevredenheid ermee. Daarnaast 

wordt gepolst naar de noden voor de toekomstige werking, zodat 

de Partnerorganisatie hier via training en vorming op in kan spelen. 

De barometer is terug te vinden in bijlage 4. 

 

 Om sterker aan te sluiten bij het vorige werkingsjaar werd de timing 

vervroegd, en zullen ook de volgende barometers eerder op het jaar 

verzonden worden (vroege voorjaar).  

 

 De barometer werd per post verzonden naar alle voorzitters van de 

ouderenraden, maar kan ook digitaal ingevuld worden op 

www.vlaamse-ouderenraad.be/partnerorganisatie. De barometer 

werd eveneens gemaild naar de contactpersonen van de Commissie 

Ouderenraden en de lidorganisaties. 

 

 Er werd via verschillende kanalen opgeroepen om lokale 

ouderenraden te stimuleren de barometer in te vullen:  

 

 In de Commissie Ouderenraden 

 In het Overleg van de Ouderenverenigingen 

 De provinciale medewerkers werden aangesproken met de 

vraag de verspreiding van de barometer te ondersteunen. 

 De voorzitters van de provinciale en regionale 

overlegplatformen kregen de barometer digitaal 

doorgestuurd met de vraag deze ter sprake te brengen bij de 

lokale ouderenraden en het invullen te stimuleren.  

 De barometer werd aangekondigd in de digitale 

nieuwsbrieven en via Actueel.  

 

Deze acties werden eind augustus herhaald om een maximumrespons 

te verkrijgen. Doel is om het aantal antwoorden op de vragenlijst uit 

2015 te overstijgen (waarbij 47% van de ouderenraden de vragenlijst 

invulde).  

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/partnerorganisatie
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Jaarlijkse actie.  

 

3.5.3 Basisbrochure 

 

De Partnerorganisatie ontwerpt een nieuwe basisbrochure als laagdrempelig 

en beknopt gebruikersinstrument rond het lokaal ouderenbeleid en de 

werking van de lokale ouderenraden.  

Werkwijze en stand van zaken:  

Tijdens de kennismakingsbezoeken werd bestaand materiaal verzameld dat 

als basis kan dienen voor de basisbrochure. Een werkgroep zal mee waken 

over de inhoud en de uitwerking ervan.  

Deze actie is gepland voor jaar 2 van de erkenning en werd nog niet verder 

opgenomen.  

 

 

3.5.4  Train-de-trainer programma 

 

Via het train-de-trainer programma (artikel 4 - indicator 3) worden 

vrijwilligers opgeleid, die vorming en ondersteuning bieden aan 

leeftijdsgenoten die zich engageren in lokale ouderenraden. Doel is de 

beleidsparticipatie van ouderen lokaal te bevorderen en te verstevigen.  

De vormingen zullen regionaal georganiseerd worden of doorgaan in de 

ouderenverenigingen.  

 

Werkwijze en stand van zaken:  

 

 Er werd een werkgroep ‘Train-de-trainer’ samengesteld, bestaande 

uit ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van 

ouderenverenigingen, experten. De eerste samenkomsten vonden 

plaats op 

  

 5 april 2016  

 19 mei 2016 

 

Deze werkgroep boog zich over het kader en de inhoud van de 

opleiding van de trainers en van de vormingen zelf. De concrete 

uitwerking van het vormingsaanbod gebeurt door de 

stafmedewerker van de Partnerorganisatie. De expertise van deze 

werkgroep biedt inhoudelijke ondersteuning en feedback bij de 

uitwerking van het programma, en zal ook tijdens het tweede 
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werkjaar ingezet worden om de uitwerking van dit onderdeel 

verder te ondersteunen.  

 

 Opleiding trainers:  

 

Een eerste stap in het train-de-trainer programma bestaat uit de 

opleiding van de trainers: de vorming aan leden van de 

ouderenraden zal gegeven worden door opgeleide vrijwillige 

trainers, die hun verworven kennis en vaardigheden doorgeven aan 

leeftijdsgenoten uit lokale ouderenraden. De opleiding van deze 

trainers is daarom een zeer belangrijke schakel in de ondersteuning 

van de lokale ouderenraden.  

 

Volgende stappen werden ondernomen:  

 

 Er werd een ‘profiel’ aangemaakt voor de toekomstige 

trainers en het kader waarbinnen de trainers bij de Vlaamse 

Ouderenraad zullen meewerken (statuut, verzekering, 

onkostenvergoeding,…) werd vastgelegd. Deze beiden 

samen vinden hun neerslag in een vrijwilligersvacature: zie 

bijlage 6. 

 

 De ‘vacature/oproep voor vrijwilligers’ werd voorbereid en 

begin juli verspreid bij 

o De leden van de werkgroep Train-de-Trainer 

o De leden van de Commissie Ouderenraden 

o De verantwoordelijken van de lidorganisaties 

o De provinciale ouderenbeleidscoördinatoren 

o De voorzitters van de provinciale ouderenraden en 

van de regionale overlegplatforms 

 

Daarnaast werd de oproep opgenomen in het informatieblad 

Actueel dat begin juli verscheen en in de digitale nieuwsbrief 

van de Vlaamse Ouderenraad.   

Een aantal ouderenverenigingen namen de oproep op in de 

communicatie die ze voeren naar hun vrijwilligers (in de 

digitale nieuwsbrief van S-Plus, Okra, Vief, …).  

 

 De ‘selectieprocedure’ voor kandidaat-trainers werd 

voorbereid. Een vragenlijst die door de kandidaten ingevuld 

wordt, biedt een eerste zicht op het profiel en ervaring van 

de geïnteresseerden. Bijlage 7. 
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 Tijdens het najaar van 2016 zullen 2 infomiddagen 

georganiseerd worden voor kandidaat-trainers, zodat ze 

volledig geïnformeerd aan dit traject kunnen starten.  

 

 Een eerste voorstel voor het opleidingsprogramma van de 

trainers werd gemaakt (op basis van de vorming die begin 

2017 aangeboden wordt: zie onder). 

 

 Vorming voor ouderen uit lokale ouderenraden (artikel 4):  

 

 Tijdens de kennismakingsbezoeken werden de 

lidorganisaties en partners bevraagd naar hun expertise en 

ervaring in het begeleiden van de medewerkers van lokale 

ouderenraden. Dit biedt nuttige informatie voor de verdere 

uitwerking. 

 

 Tijdens een brainstormsessie werden alle mogelijke 

interessante vormingspakketten voor vrijwilligers uit lokale 

ouderenraden opgelijst. Deze werd getoetst aan de beheers- 

en beleidscyclus van de gemeenten en het inhoudelijke 

programma van de Vlaamse Ouderenraad (bv. de 

Ouderenweek). Op basis hiervan werd een eerste 

vormingspakket vooruit geschoven dat vanaf voorjaar 2017 

moet inspelen op de noden en de werking van de lokale 

ouderenraden. Op deze manier kon een planning voor de 

volgende jaren samengesteld worden: zie bijlage 8. 

 

 

Deze actie werd opgestart tijdens het eerste werkjaar en zal gedurende de 

hele erkenningsperiode verdere initiatieven vergen. De actie loopt zoals 

gepland.  

 

 

3.5.5.  Naam Partnerorganisatie 

Bijkomende actie 

Om de erkenning van de Vlaamse Ouderenraad als Partnerorganisatie en de 

ondersteuning van de lokale ouderenraden meer naambekendheid te geven 

wordt gezocht naar een ‘naam’ of beeld, dat de herkenbaarheid van de 

werking en alle ondersteuningsmiddelen moet bevorderen. Hiervoor werden 

een 2-tal brainstormsessies gehouden door de personeelsploeg van de 

Vlaamse Ouderenraad. Eerste mogelijkheden werden besproken tijdens de 2-
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daagse met het dagelijks bestuur, maar leidden nog niet tot een geschikte 

naam.  

De actie loopt en wordt opgevolgd.  

 

4. Indicatoren:  

 

In de beheersovereenkomst werden per erkenningsjaar concrete indicatoren 

opgenomen om de resultaten van de Partnerorganisatie te toetsen (artikel 6).  

Onderstaande indicatoren waren relevant voor de werking van 2015-2016:  

Barometer wordt verspreid bij alle lokale ouderenadviesraden.  

 

OK 

 

 

 

5. Opvolging en coördinatie project: afspraken 

 

De Partnerorganisatie is ingebed in de structuren van de Vlaamse Ouderenraad en werd 

tijdens het eerste werkjaar door volgende overlegstructuren mee opgevolgd:  

Dagelijks bestuur 

 

De doorlopende werking van de Partnerorganisatie werd regelmatig besproken en 

teruggekoppeld op het dagelijks bestuur van de Vlaamse Ouderenraad.  

Commissie Ouderenraden 

 

Datum  Besproken agendapunten 

2/4/2015 Toelichting kandidatuur van de Vlaamse Ouderenraad als 

Partnerorganisatie 

11/6/2015 Toelichting rond de stand van zaken van de erkenning van de 

kandidatuur 

29/10/2015 Kennismaking stafmedewerker en voorstelling van de doelstellingen en 

concrete acties uit de kandidatuur 

Stand van zaken rond de opstart 

Doornemen van de timingstabel die opgesteld werd 

Toelichting stand van zaken van de ‘vragenlijst lokale ouderenraden’ 

van voorjaar 2015 

4/2/2016 Toelichting van het rapport van de ‘vragenlijst lokale ouderenraden’ 

Stand van zaken en timing van de werking van de Partnerorganisatie 
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Visie op beleidsparticipatie van ouderen: toelichting van de 

doelstelling, werkwijze en timing 

Werkgroepen ‘Visie’ en ‘Train-de-trainer’: toelichting van de 

doelstelling van de werkgroepen, het profiel van de deelnemers en de 

manier waarop deze zal samengesteld worden 

10/3/2016 Stand van zaken Partnerorganisatie en volgende te ondernemen 

stappen 

Toelichting van de provinciale resultaten van de ‘Vragenlijst lokale 

ouderenraden’ en bespreking 

Eerste voorstel voor de barometer wordt toegelicht: bespreking en 

feedback 

12/5/2016 Stand van zaken Partnerorganisatie en volgende te ondernemen 

stappen 

Toelichting barometer: definitieve versie, timing verspreiding 

Visietekst ouderenbeleidsparticipatie: de visietekst wordt 

doorgenomen, ruimte voor bedenkingen en feedback 

 

Overleg Ouderenverenigingen 

 

18/11/2015 Voorstelling stafmedewerker en doornemen kandidatuur 

Partnerorganisatie 

Stand van zaken opstart Partnerorganisatie en toelichting 

timingsdocument en planning 

19/5/2016 Toelichting train-de-trainer programma: overleg rond de wijze waarop 

vereniging kunnen inspelen op het programma, het profiel van de 

trainers wordt toegelicht, bespreking van het statuut van de 

vrijwilligers (onkostenvergoeding) 

Voorstelling van de barometer: feedback op inhoud, bespreking timing 

van verspreiding en oproep tot bekendmaking barometer 

 

Het overleg met VVSG Partnerorganisatie werd noodgedwongen uitgesteld vanwege 

ziekte van de stafmedewerker. 

 

6. Communicatie 

 

Om de werking als Partnerorganisatie ruimere bekendheid te geven werden regelmatig 

berichten  opgenomen in de verschillende communicatiekanalen van de Vlaamse 

Ouderenraad.  
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6.1.  Website 

Op de website werd een apart blok voorzien waar de specifieke documenten en 

berichten over de Partnerorganisatie een plaats vinden:  

www.vlaamse-oudererenraad/partnerorganisatie 

 

6.2.  E-nieuwsbrieven 

In de wekelijkste e-nieuwsbrief kwam de Partnerorganisatie met volgende artikels 

aan bod:  

o 10 juli 2015: bekendmaking erkenning als Parnerorganisatie 

o 27 juli 2015: Vacature voor stafmedewerker Partnerorganisatie + herhaling 

in de volgende wekelijkse e-nieuwsbrieven 

o 30 oktober 2015: de beheersovereenkomst van de Vlaamse Ouderenraad als 

Partnerorganisatie 

o 12 februari 2016: Rapport bevraging lokale ouderenraden 2015  

o 19 februari 2016: Rapport bevraging lokale ouderenraden 2015 

o 30 mei 2016: Nieuwe visietekst rond ouderenbeleidsparticipatie  

o 30 mei 2016: Aankondiging van de barometer  

o 3 juni 2016: Aankondiging van de barometer 

o 10 juni 2016: Aankondiging van de barometer 

o 17 juni 2016: Aankondiging van de barometer 

o 15 juli 2016: oproep vrijwillige trainers voor vorming 

o 22 juli 2016: oproep vrijwillige trainers voor vorming 

 

6.3.  Actueel 

In het informatieblad Actueel kwam de Partnerorganisatie met volgende artikels 

aan bod: 

o Oktober 2015: erkenning als Partnerorganisatie + betekenis 

o Januari 2016: voorstelling Partnerorganisatie 

o April 2016: resultaten vragenlijst lokale ouderenraden 

o Juli 2016: lancering barometer, aankondiging visietekst beleidsparticipatie 

ouderen, oproep voor vrijwillige trainers 

 

http://www.vlaamse-oudererenraad/partnerorganisatie
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7. Bijlagen 

 

- Bijlage 1: Vacature stafmedewerker 

- Bijlage 2: Timingstabel 

- Bijlage 3: Rapport vragenlijst lokale Ouderenraden 

- Bijlage 4: Visietekst Beleidsparticipatie van ouderen 

- Bijlage 5: Barometer  

- Bijlage 6: Profiel trainers: oproep 

- Bijlage 7: Vragenlijst voor kandidaat-trainers 

- Bijlage 8:Voorstel vormingsaanbod voor medewerkers van lokale ouderenraden 

- Bijlage 9: Resultatenrekening 

 


