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2021 als doorstart voor Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

 

Doorheen zijn eerste periode als partnerorganisatie voor het inclusief lokaal ouderenbeleid 

ontwikkelde de Vlaamse Ouderenraad een breed ondersteuningsaanbod om lokale 

ouderenbeleidsparticipatie te stimuleren. Vanuit een gedragen visie op lokale 

ouderenbeleidsparticipatie, werden onder de noemer ‘Vlaamse Ouderenraad · Lokaal’ verschillende 

methodieken en werkinstrumenten gelanceerd. Die spelen in op de verwachtingen en 

ondersteuningsnoden van ouderen die zich engageren om het ouderenbeleid in hun gemeente te 

versterken.  

De voorbije anderhalf jaar maakte de coronapandemie pijnlijk duidelijk hoe groot de uitdagingen 

binnen het ouderenbeleid zijn, hoe belangrijk het is de doelgroep zelf bij dat beleid te betrekken, en 

hoe cruciaal de rol is die lokale besturen daarin kunnen spelen. We zijn dan ook verheugd dat de 

Vlaamse Ouderenraad in 2020  herbevestigd werd als partnerorganisatie. Samen met de 

ouderen(raden) die lokaal actief zijn slaan we de handen in elkaar om gedurende 5 jaar verder te 

bouwen aan dit verhaal en inspraak van ouderen op de kaart te zetten!  

In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten en realisaties van het eerste werkjaar (september 

2020 – augustus 2021) na de hernieuwde erkenning als partnerorganisatie. 

Een belangrijke realisatie daarin is de digitale vorming ‘Een sterk lokaal woonbeleid’. Doorheen de 

lockdown was het niet mogelijk om mensen fysiek samen te brengen voor vorming, 

ervaringsuitwisseling, … maar via digitale weg boden we daar voor veel mensen een antwoord op. 

Bovendien laten we de mensen voor wie deze digitale drempel te hoog was niet vallen: zij krijgen in 

het najaar van 2022 de kans om de vorming fysiek bij te wonen. 

Voorts deelden we in 2020-2021 heel wat informatie en inspiratie voor en door ouderenraden via 

ouderenraden.be en onze andere communicatiekanalen. We hielden een heel jaar lang onze vinger 

aan de pols van de lokale ouderenbeleidsparticipatie in coronatijden, en volgden ook meer structureel 

het evoluerende lokale participatielandschap. In samenwerking met VVSG en de VUB troffen we ook 

de voorbereidingen voor de komende uitwisselingssessies ouderenbeleidsparticipatie, waarop we 

ouderenraden, ambtenaren en schepenen samenbrengen rond de gedeelde uitdagingen binnen het 

lokaal ouderenbeleid. 

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

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

vormingen. Bedankt Joris, Lieve D., Lieve H., Lieven, Pierre, Wil & Nele!   
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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. 

1.1.1 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.  

We ontwikkelden de voorbije jaren reeds vijf vormingspakketten: 

- Een vorming over het schrijven van een lokaal memorandum, in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

- een vorming over lokale cultuurparticipatie, naar aanleiding van de ouderenweek ‘Cultuur 

verbindt!’  

- Een vorming rond advieswerk en beleidsbeïnvloeding op maat van nieuwe leden in lokale 

ouderenraden (2019) 

- Een vorming over het bouwen aan een dementievriendelijke gemeente. (2020) 

- En onze nieuwe vorming in 2021: ‘Een sterk lokaal woonbeleid’ 

1.1.2 Vorming ‘Een sterk lokaal woonbeleid’ 
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Menswaardig wonen is een grondrecht. Het lokale bestuur staat dichtbij haar burgers, en kan vanuit 

de rol als regisseur van het lokale woonbeleid initiatieven nemen naar een sterk woonbeleid, dat 

uitgaat van de woonnoden van haar inwoners. De ouderenraad is hierbij een onmisbare partner. 

 

Er zijn lokaal heel wat uitdagingen, gezien veel woningen vandaag de dag niet voldoen aan de wensen 

en noden van de ouderen. Met de vorming willen we ouderenraden informeren en inspireren om bij 

te dragen aan de woonsituatie van ouderen in hun gemeente. In deze vorming reiken we hen 

hefbomen aan die inspelen op de belangrijke uitdagingen in het lokaal woonbeleid. 

De vorming verdiept drie uitdagingen: 

 

 
De vorming kwam tot stand via verschillende stappen: 
 
1) Verkenning en inhoudelijke uitwerking 

De uitwerking van de vorming startte met inhoudelijk studiewerk en diepte-interviews met 

deskundigen rond woonbeleid, waaronder Joris Deleenheer (VVSG) en Luc Goossens (professor 

emeritus Universiteit Antwerpen). Tegelijk verzamelden we praktijkvoorbeelden en gingen na welke 

vragen er bij ouderen leven, …  

Op 3 december 2020 werd de aanzet van het vormingspakket voorgelegd aan de commissie Wonen, 

Mobiliteit en Veiligheid van de Vlaamse Ouderenraad. Op basis van hun ervaringen en feedback werd 

de vorming verder verfijnd. 

2) Didactische uitwerking  

Uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers vormt een essentieel aspect van elke vorming die we 

ontwikkelen. Ook bij de digitale vorming trokken we dit door. Qua platform kozen we voor Zoom, 

gezien de interactieve mogelijkheden (whiteboard, polls, chat,…)  

Het werken met Zoom was een nieuwe ervaring, zowel voor de interne medewerkers, voor 6 van de 7 

vorminggevers als voor sommige deelnemers. We maakten handleidingen op voor vorminggevers om 

aan de slag te gaan met Zoom, waarin de functies van Zoom werden toegelicht en waar er een 

antwoord werd gegeven op de meest voorkomende problemen. Op 19 januari werd ook een 

opleidingsmoment in Zoom voorzien voor de vorminggevers. Ook voor de deelnemers werd een 

handleiding ontwikkeld dat antwoord gaf op de meest voorkomende problemen.  
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We ontwikkelden voor deze vorming twee filmpjes die we gebruikten als didactisch materiaal: 

Een eerste filmpje is een interview met Roger oeyen en Jef Marien van de ouderenraad in Heist-op-

den-Berg. Zij gaven een advies over een toekomstige woonzone in de gemeente. 

https://www.youtube.com/watch?v=M2dTEJjWkgI 

 

In een tweede filmpje geeft Luc Lampaert, medewerker van kenniscentrum WWZ, een toelichting bij 

de diverse woonvormen die interessant kunnen zijn voor ouderen. Hij geeft ook een rondleiding in een 

gemeenschappelijk woonproject Casa Viva te Brussel. 

https://youtu.be/SziRVj30nJs 

 
 

3) Try-out 

Op 4 maart 2021 vond de try-out plaats. 24 leden uit de commissie Lokale ouderenbeleidsparticipatie 

en de commissie Inclusie en participatie namen deel aan dit testmoment. We gingen na hoe de 

vorming overkwam bij de deelnemers, en waar er eventueel nog bijgestuurd kon worden. Op basis van 

hun feedback brachten we de laatste wijzigingen aan.  

https://www.youtube.com/watch?v=M2dTEJjWkgI
https://youtu.be/SziRVj30nJs
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4) Opleidingsdagen vorminggevers 

We kregen 7 vorminggevers mee op de kar om digitaal vorming te geven. We presenteerden hen op 9 

maart 2021 de definitieve vorming. We leiden hen op om de vorming zelf te geven. Ze krijgen extra 

achtergrond mee en we leiden hen toe naar interessante bronnen om hun vertrouwdheid met het 

thema verder te versterken waar nodig.  

Qua materiaal kunnen ze beroep doen op: 

- de uitgewerkte PowerPointpresentatie ‘een sterk lokaal woonbeleid’ met notities en links naar de 

gebruikte bronnen 

- de video’s van Heist-op-den-Berg en van Luc Lampaert (Casa Viva) 

- het document ‘Spreekschema’, waardoor ze de zicht hebben op de werkvormen die gebruikt 

worden in de vorming, alsook de tijdsspanne dat voor elk onderdeel voorzien wordt 

Na de opleidingsdag van de vorminggevers werd hen ook individueel de nodige ondersteuning 

geboden. Daarna volgden nog diverse oefensessies met Zoom, zodat alle vorminggevers het platform 

goed in de vingers hadden.   

5) Actieve bekendmaking bij het doelpubliek 

We leiden het doelpubliek actief toe naar het vormingsaanbod. Naast bekendmaking via nieuwsbrief, 

website en Actueel, werd de vorming ook voorgesteld op de online vergaderingen van de 

verschillende ISO’s.  

1.1.3 De vormingsmomenten 

We gaven 21 vormingen ‘Een sterk lokaal woonbeleid’ voor alle RPO’s.  

DATUM AANVRAGER 

23/03/21 RPO Roeselare - Tielt 
23/03/21 RPO Kortrijk 
25/03/21 RPO Antwerpen Noord 
29/03/21 RPO Brugge 
01/04/21 RPO Hageland - Haspengouw 
01/04/21 RPO Aalst 
19/04/21 RPO Leuven 
19/04/21 RPO Mechelen 
21/04/21 RPO Antwerpen Zuid 
26/04/21 RPO Antwerpen Stad 
27/04/21 RPO Dendermonde 
27/04/21 RPO Gent 
03/05/21 RPO Asse - Vilvoorde 
04/05/21 RPO Pajottenland 
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DATUM AANVRAGER 
10/05/21 RPO Oostende - Diksmuide 
27/05/21 RPO’s Limburg (2 sessies) 
07/06/21 RPO Vlaamse Ardennen 
07/06/21 RPO Meetjesland 
22/06/21 RPO Ieper/Veurne 

 

Over alle vormingen heen namen 297 personen digitaal deel aan de vormingsmomenten ‘Een sterk 

lokaal woonbeleid’. Dit waren voornamelijk leden van ouderenraden, maar ook ambtenaren en 

schepenen toonden hun interesse en volgden de vorming.  

Na afloop van de vormingsmomenten vroegen we hoe ouderenraden en lokale besturen aan de slag 

willen gaan met de vorming. Je kan het artikel daarover hier lezen. 

1.1.4 Toekomstplannen vormingen 

Volgend werkjaar organiseren we een fysiek vormingsmoment rond lokaal woonbeleid in elke 

provincie. Op die manier we tegemoet aan de ouderen voor wie de drempel om de vorming digitaal 

te volgen te hoog was. Op 8 en 15 december is er een moment gepland in Brugge en Gent. De vorming 

komt ook in gebalde versie aan bod op de trefdagen van 3 november en 3 december in Lier en Leuven. 

Voorts gaan we voor een hernieuwde uitrol van de vorming ‘bouwen aan een dementievriendelijke 

gemeente’. Deze vorming lanceerden we begin 2020, maar door de uitbraak van covid-19 kort daarop 

werden de meeste vormingen noodgedwongen geannuleerd. Intussen kreeg de vorming een volledige 

opfrissing, en staat ze klaar om opnieuw gelanceerd te worden. Tot slot willen we samen met de 

doelgroep lessen trekken uit het digitale aanbod, en nagaan op welke manier een combinatie van 

fysieke en digitale vormingsmomenten een zinvolle piste kan zijn qua ondersteuning in de toekomst.  

1.2. Informatie en inspiratie 

1.2.1 Website www.ouderenraden.be 

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

van de vele initiatieven van lokale ouderenraden wil versterken, de uitwisseling van goede praktijken 

tussen ouderenraden wil stimuleren, en mensen in ouderenraden gerichter informeert. Met als slogan 

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

De website: 

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

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

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/wonen/aan-de-slag-met-het-thema-wonen
http://www.ouderenraden.be/
http://www.ouderenraden.be/
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− 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 2020 en augustus 2021 kende ouderenraden.be in totaal 13 428 unieke bezoekers. 

De artikels ‘in de kijker’ werden door 9 239 unieke bezoekers bekeken. De artikels in de 

inspiratiedatabank door 2 853 unieke bezoekers.  

 

 

88 artikels in de kijker 

De website biedt intussen 88 artikels ‘in de kijker’, waarin goede praktijken en interessante thema’s 

voor het lokale ouderenbeleid worden uitgediept. Het afgelopen jaar publiceerden we 30 nieuwe 

artikels over allerhande thema’s. 

We schreven artikels over de werking van ouderenraden in coronatijd. In navolging van de vorming 

‘Een sterk lokaal woonbeleid’ maakten we enkele dossiers over wonen. Naar aanleiding van de 

sensibiliseringscampagne maakten we een bundeling van inspirerende lokale voorbeelden, die de 

kopzorgen van ouderen bespreekbaar maken. We weidden ook een artikel aan de ervaren 

meerwaarde en succesfactoren bij projecten rond zorgzame buurten.  
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Het overzicht van nieuwe onderwerpen vind je hieronder of via deze link: 

Werking ouderenraden 

 

- Herbeleef het webinar inspraak in verandering lokale ouderenraden 

- De kracht van lokale burgerparticipatie 

- Het corona-effect laat zich voelen bij ouderen 

- 100 inspirerende praktijkvoorbeelden van en voor lokale 

ouderenraden 

- Lokale ouderenraden schieten uit de startblokken  

- Ouderenraden in coronatijden: Wat met activiteiten? 

- Ouderenraden in coronatijden: Wat met vergaderingen? 

- Gemeente Dilbeek verkent nieuw participatieproject  

Wonen 

 

- Heist-op-den-Berg en Genk verbeteren woonsituatie van ouderen 

- De vraag naar sociale huurwoningen zal de komende jaren enkel 

toenemen maar het aanbod volgt niet 

- Ouderen in sociale huurwoningen 

- De sociale assistentiewoning onontgonnen terrein onbegonnen werk 

- Abbeyfield start cohousing in Vlaanderen 

- Thuis in de toekomst een woontest die je laat nadenken over je 

woonwensen 

- Een assistentiewoning kopen: een goed idee? 

- De mobiele mantelzorgwoning 

- 10 jaar woonprojecten voor ouderen in Brussel 

- Dossier: Dit moet je weten over sociaal wonen 

- Dossier welke elementen spelen een rol bij de woningkwaliteit 

- Dossier: Nieuwe woonvormen voor ouderen 

- We moeten de woonsituatie van oudere huurders in de stad 

verbeteren 

- De nieuwe vlaamse bouwmeester over wonen voor ouderen 

- Wonen in de tuin van je mantelzorger? Goedgekeurd! 

- Aan de slag met het thema wonen 

Zorg en gezondheid 

 

- De stem van ouderen weerklinkt in het AZ Nikolaas 

- Lokale ouderenraden springen bij in vaccinatiestrategie 

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker
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Welzijn en sociaal 

contact 

 

- Kopzorgen verdienen zorg: inspirerende initiatieven in beeld 

- Ouderen nemen graag het heft in eigen handen 

- Lokaal samenwerken in zorgzame buurten 

 

109 initiatieven in de inspiratiedatabank 

Intussen is de kaap van 100 initiatieven in de inspiratiedatabank overschreden. De databank telt 109 

inspirerende praktijken. Afgelopen jaar voegden we 16 nieuwe sterke lokale praktijken toe in de 

inspiratiedatabank.  

Hieronder enkele voorbeelden: 

In Hoboken leren 
ouderen elkaar al 

wandelend kennen 

 

In het kader van een project rond Mentaal Welzijn, kunnen ouderen uit 

Hoboken via een ontmoetwandeling kennismaken met de leden van de 

Hobokense seniorenraad. Het doel van het project? Via een waaier aan 

diverse, gratis activiteiten inspelen op ontmoeten. Een dankbaar initiatief, 

want veel ouderen hebben sinds de coronapandemie amper nog een 

sociaal netwerk, en dus nood aan nieuwe sociale contacten en 

vriendschappen. 

Gemeenten redden 
levens met gele doos 

 

Sinds kort kan een simpele, gele doos levens redden. Verschillende 

gemeenten bezorgden de zelfstandig wonende 65-plussers uit de buurt 

namelijk gratis een gele brooddoos. Ouderen moeten een formulier met 

hun medische informatie in de doos stoppen, en de doos bewaren in de 

koelkast. De 65-plussers kleven ook een sticker aan de binnenkant van hun 

voordeur, zodat hulpverleners weten dat ze een gele brooddoos met 

cruciale persoons-, contact-, en medische gegevens bezitten. 

Ziekenhuis slaat de 

handen in elkaar met 

lokale ouderenraad 

 

Om de ouderenwerking in het ziekenhuis kracht bij te zetten ging het AZ 

Nikolaas in zee met de lokale ouderenraad van Beveren. Samen zoeken ze 

uit hoe het ziekenhuis getransformeerd kan worden in een 

ouderenvriendelijke omgeving. Uit die samenwerking kwamen enkele 

interessante suggesties. Het ziekenhuis voorziet nu bijvoorbeeld enkele 

parkeerplaatsen voor ouderen aan de ingang en ze werkten hun 

communicatie bij.  

Je vindt de volledige lijst van alle praktijken op Inspiratiedatabank | Ouderenraden alsook in bijlage 1.  

https://www.ouderenraden.be/inspiratiedatabank
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1.2.2 Magazine Actueel 

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

Vlaamse Ouderenraad, Actueel. 

Volgende artikels werden gepubliceerd: 

− Vlaamse Ouderenraad opnieuw bevestigd als partnerorganisatie lokaal ouderenbeleid 

(Jaargang 21.4, oktober 2020) 

− Ouderenraden in coronatijden (Jaargang 22.1, januari 2021) 

− Lokale ouderenraden springen bij in vaccinatiestrategie (Jaargang 22.2, april 2021) 

− Nieuwe vorming: een sterk lokaal woonbeleid (Jaargang 22.2, april 2021) 

− Gemeente Dilbeek verkent nieuw participatieproject (Jaargang 22.2, april 2021) 

− Aan de slag met het thema wonen (Jaargang 22.3, juli 2021) 

− Lokaal samenwerken in zorgzame buurten (Jaargang 22.3, juli 2021) 

1.2.3 Elektronische nieuwsbrief 

Via de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad werd de vorming ‘Een sterk lokaal woonbeleid’ 

gelanceerd. 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, 

bijvoorbeeld de dossiers rond wonen.  

1.3. 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. 

1.4.1 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 28 september 2020. 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.  
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1.4.2 Bereik 

202 deelnemers volgden live de webinar, elk van achter hun scherm. De opnames van de webinar 

deelden we achteraf op Youtube. Deze werden in totaal 513 keer bekeken. 

1.4.3 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 

2.1.1 Personeel Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal krijgt vorm dankzij twee medewerkers: Nadia Denayer en Justine 

Rooze. Sinds januari 2021 heeft Laurane Berkein de rol van Justine overgenomen. 

2.1.2 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 sensibiliseringscampagne op. 

De Commissie Lokale Ouderenbeleidsparticipatie kwam samen op 08/10/2020, 10/12/2020, 

11/02/2021 en 06/05/2021. 

Op de agenda van dit werkjaar stonden volgenden punten: 

− Voorbereiding advies naar een sterkere verankering van de lokale ouderenbeleidsparticipatie 

− Terreinverkenning evoluties binnen lokale ouderenraden 

− Evaluatie webinar 

− Uitwisseling ouderenraden in tijden van corona 

− Voorbereiding uitwisselingssessies lokale ouderenbeleidsparticipatie ism VVSG  

− Voorbereiding en opvolging nieuwe kandidatuur Vlaamse ouderenraad · Lokaal als 

partnerorganisatie ter ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid 
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2.1.3 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. 

2.2. Vrijwilligerswerking 

De vrijwilligers die de Vlaamse Ouderenraad engageert spelen als vorminggevers 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. 

Dit werkjaar was een atypisch jaar op het vlak van de vrijwilligerswerking. We konden rekenen op 7 

vrijwilligers uit onze vrijwilligerspoule om digitaal vorming te geven. De begeleiding van de vrijwilligers 

het voorbije werkjaar was zeer intens. We leidden hen zowel op in een nieuw inhoudelijk 

vormingspakket als in het werken met het digitaal platform Zoom. We volgden de digitale vormingen 

actief mee op. Bijvoorbeeld voor elke vorming werd de techniek getest, en na de vorming werd er 

ruimte voorzien voor het delen van ervaringen van de vorminggever. Op regelmatige tijdstippen werd 

opvolging voorzien voor de groep.  

Heropstart vrijwilligerswerking 

Sinds de zomer van 2021 zetten we volop in op de heropstart van onze normale vrijwilligerswerking. 

De vorminggevers kregen na lange tijd eindelijk opnieuw de kans om allemaal samen te komen en de 

ervaringen van het afgelopen jaar te delen. In het volgende werkjaar volgen we dit op met een meer 

inhoudelijk terugkommoment rond de vorming dementievriendelijke gemeenten. 
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3. Conclusie  

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal heeft zijn zesde werkjaar (september 2020 – augustus 2021) én tevens 

eerste werkjaar van de nieuwe erkenningsperiode als partnerorganisatie achter de rug. Via vorming, 

informatie-en ervaringsuitwisseling bevorderen we de impact van de lokale ouderenraden. 

3.1. Resultaatsgebieden 

De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt en bevordert de participatie van ouderen aan het lokale 

ouderenbeleid, met het oog op de realisatie van een kwaliteitsvol inclusief lokaal ouderenbeleid. 

Hierbij legt de organisatie specifieke klemtonen op de realisatie van zorgzame buurten (met een 

specifieke focus op dementie en de bestrijding van eenzaamheid).  

De Vlaamse Ouderenraad draagt als partnerorganisatie bij aan de volgende resultaatgebieden: 

− stimuleren en ondersteunen van initiatieven en acties die de inspraak van ouderen in het lokale 

beleid waarmaken; 

− informeren van ouderen over actuele ontwikkelingen op het vlak van ouderenbeleidsparticipatie 

en daaraan gelieerde beleidsthema’s; 

− de uitwisseling van ervaringen en ideeën rond initiatieven en goede praktijken op vlak van 

ouderenbeleidsparticipatie en lokaal ouderenbeleid bevorderen; 

− ouderen inzichten en inspiratie aanreiken om de impact van hun betrokkenheid bij het lokaal 

ouderenbeleid te verrijken en te versterken; 

− de maatschappelijke zichtbaarheid van ouderenbeleidsparticipatie versterken en streven naar 

een sterk lokaal ouderenbeleid. 

3.2. Uitvoering 

De nieuwe digitale vorming “Een sterk lokaal woonbeleid” inspireerde alle RPO’s naar een woonbeleid 

dat de woonsituatie van ouderen in de gemeente verbeterd. Er namen 297 mensen deel aan de 

vorming. De 21 vormingsmomenten werden gegeven door 7 vrijwilligers, die zowel inhoudelijk als 

technisch werden opgeleid en opgevolgd.  

We zorgden ook voor heel wat lectuur voor en door lokale ouderenraden. De website 

ouderenraden.be kreeg er 30 nieuwe artikels ‘in de kijker’ bij, en ook 16 nieuwe sterke praktijken 

werden aan de inspiratiedatabank toegevoegd. 

Als we de uitvoering van het programma toetsen aan de concrete indicatoren die de Vlaamse 

Ouderenraad vooropstelt zien we volgend resultaat: 



 

 
17/19 

− Indicator: voor het train-de-trainer programma zijn op elk moment minstens 20 trainers 

beschikbaar, waarbij een evenwichtige geografische spreiding van de trainers in elke provincie 

wordt nagestreefd; 

 Het was een uitzonderlijk jaar, gezien we enkel digitaal vorming aanboden. 7 vrijwilligers uit 

onze algemene poule sprongen mee op de kar. Er waren steeds voldoende vrijwilligers 

beschikbaar om de vormingen te organiseren.  

− Indicator: jaarlijks worden vormingen voor RPO’s en ouderenverenigingen georganiseerd (offline 

of online) met een totale participatie van minstens 400 deelnemers; 

 Er namen 297 personen deel aan de digitale vormingsmomenten rond het lokaal woonbeleid. 

Voor wie de digitale drempel te hoog was, voorzien we fysieke vormingsmomenten zodra het 

weer kan. Daarnaast werd het webinar rond lokale ouderenbeleidsparticipatie door 202 

mensen live gevolgd, en achteraf nog eens 513 keer bekeken. 

− Indicator: een jaarlijks bereik van 15 000 bezoekers voor het digitale platform; 

 Tussen september 2020 en augustus 2021 kende ouderenraden.be in totaal 13 428 unieke 

bezoekers.  

− Indicator: er vinden minstens 4 uitwisselingssessies plaats, waarvan elke sessie tweemaal wordt 

ingericht op verschillende locaties. Per uitwisselingssessie is er een deelname van minstens 10 

verschillende gemeenten. 

 Deze indicator slaat op verschillende werkjaren. Dit werkjaar werden de eerste 

uitwisselingssessies lokale ouderenbeleidsparticipatie, omgedoopt tot Labo Ouderenbeleid 

voorbereid. De sessies zullen effectief plaatsvinden op 8 en 16 november 2021. 

− de speerpunten van het Vlaams ouderenbeleidsplan zijn terug te vinden in de uitrol van het 

programma; 

− Werk maken van een kwaliteitsvolle woonomgeving voor ouderen is een van de centrale 

speerpunten in het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025. Daarop pikten we in met de vorming 

rond een sterk lokaal woonbeleid, en de bijhorende artikels op ouderenraden.be. Tegelijk staat 

met de herlancering van de vorming dementievriendelijke gemeenten een vorming in de stijgers 

die aansluit op een tweede speerpunt in het ouderenbeleidsplan. De geplande 

uitwisselingsmomenten i.s.m. VVSG en VUB rond zorgzame buurten sluiten dan weer aan op de 

doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor wie 

kwetsbaar is mogelijk te maken. Tot slot pikten we via ouderenraden.be in op het Vlaamse en 

lokale coronabeleid doorheen 2020 en 2021. 

− er wordt een gemotiveerde rapportering opgesteld over de wijze waarop de vzw Vlaamse 

Ouderenraad binnen de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap deze indicatoren heeft 

gerealiseerd in het tweetalig gebied-Brussel-Hoofdstad. 
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 In 2021 werkten we samen met het Kenniscentrum WWZ aan het vormingsluik rond 

woonalternatieven voor ouderen, waarbij we samen de Brusselse goede praktijk Casa Viva in 

beeld brachten. Daarnaast zijn we in nauw overleg met het Brussels Ouderenplatform, dat 

vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens een opdracht rond 

ouderenbeleidsparticipatie heeft in Brussel, om te kijken hoe de rol van beide organisaties op 

elkaar kan aansluiten.  
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4. Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht inspiratiedatabank ouderenraden.be 

Bijlage 2: Financieel jaarverslag – resultatenrekening analytische boekhouding 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


