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Vlaamse Ouderenraad · Lokaal uit de startblokken 

 

We willen je met dit jaarverslag informeren over het tweede werkjaar van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal 

(september 2016 – augustus 2017).   

 

 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal 
 
De Vlaamse Ouderenraad is het erkend inspraak- en adviesorgaan van de Vlaamse Regering. De 
Vlaamse Ouderenraad vindt het belangrijk om de inspraak van ouderen op lokaal vlak te ondersteunen 
en te versterken. Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceren we verschillende 
werkinstrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete 
handvatten aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.  
 
De Vlaamse Ouderenraad kreeg in 2015 een bijkomende erkenning als partnerorganisatie van de 

Vlaamse Regering ter ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid. Activiteiten in het kader van deze 

erkenning lanceert de Vlaamse Ouderenraad onder de noemer Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. 

 

 

Gedurende het eerste werkjaar 2015 – 2016 is er veel achter de schermen gebeurd. We ontwikkelden een 

visietekst over de beleidsparticipatie van ouderen en troffen de nodige voorbereidingen voor het 

vormingsprogramma. Dit werkjaar schoten we dan uit de startblokken met Vlaamse Ouderenraad  Lokaal. 

 

We zetten dit jaar heel wat vormingen op. Ook nam de Vlaamse Ouderenraad  Lokaal initiatieven om 

lokale ouderenraden te informeren. Verder houden we een vinger aan de pols met wat er leeft in de lokale 

ouderenraden, onder meer via de barometerbevraging. Je vindt in dit jaarverslag een overzicht van de 

activiteiten en realisaties van het tweede werkjaar. 

 

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

periode. In het bijzonder danken we alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de 

vormingen. 
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I. Uitvoering beheersovereenkomst & jaarprogramma 

1.1. Vorming 

Met het train-de-trainerprogramma wordt een basisvorming voor vormingsbegeleiders ontwikkeld. 

Gewapend met deze kennis gaan de vormingsbegeleiders aan de slag om zelf op regionaal niveau 

vormingen te geven. Leden van lokale ouderenraden kunnen op het regionale niveau een vorming 

aanvragen, alsook ouderenverenigingen. 

1.1.1. Basisvorming voor vormingsbegeleiders 

Binnen de basisvorming gaat Vlaamse Ouderenraad  Lokaal uit van de ervaringen, kennis en expertise van 

de vrijwillige vormingsbegeleiders. We bieden hen een basisvorming aan om hen extra bagage te geven 

voor de vormingen die ze zullen begeleiden. De basisvorming zorgt er ook voor dat via de regionale 

vormingen een eenvormig vormingsaanbod kan uitgedragen worden. 

De keuze om ouderen als vormingsbegeleider voor ouderen in te zetten, leidt tot een uitwisseling binnen 

eenzelfde generatiegroep (ook wel peer-methodiek genoemd). Gezien ouderen dichter bij de leefwereld 

van andere ouderen staan, geloven we dat zij het best geplaatst zijn om de boodschap op een 

overtuigende en doorleefde manier over te brengen.  

 

Infomomenten voor de kandidaat - vrijwilligers 

Voorafgaand aan de basisvorming organiseerden we 

twee infomomenten. Die gaven de kandidaat-

vormingsbegeleiders de gelegenheid om meer te 

weten te komen over de inhoud van het 

engagement, wat ze mogen verwachten, hoe ze 

verzekerd zijn … Ze kregen hierbij ook de 

mogelijkheid om de andere kandidaat-

vormingsbegeleiders te ontmoeten.  

 

De infomomenten vonden plaats op 27/10/2016 

(Leuven) en 15/11/2016 (Gent). 

 

 

Enkele motivaties van de vrijwilligers om zich in te zetten als vormingsbegeleider: 

“Ik ben ervan overtuigd dat de plaatselijke ouderenraden een belangrijke taak te vervullen hebben op 

voorwaarde dat zij zich goed structureren, assertief zijn en goed communiceren.” 

“Ik vind het belangrijk dat kennis en inzichten van ouderen tot bij beleidsmakers geraken, liefst op 

zodanige wijze dat er rekening mee wordt gehouden.” 
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“Als ik Actueel lees, vind ik daar goede ideeën in terug. Ik wil me engageren om die ideeën te promoten 

en te bespreken op lokaal vlak.” 

Driedaagse basisvorming 

De basisvorming loopt over drie dagen. De vorming omvat enkele inhoudelijke thema’s, een didactisch 

luik en een praktisch luik. De inhoud is als volgt opgebouwd: 

 

Dag 1:   

 

Dag 2:  

 

Dag 3: 

 

 

 Kennismaking 

 Visie en organisatie lokale 

ouderenraden 

 Ouderenweekthema 2016: 

lokale cultuurparticipatie op 

latere leeftijd 

 

 

 Juridisch kader 

 De lokale verkiezingen van 

2018 

 Didactiek: hoe kan je 

vorming geven? 

 

 

 Advieswerk 

 Beleidsbeïnvloedend 

werken 

 Praktisch vervolg 

didactiek 

 Nabespreking en 

evaluatie 

 

 

De driedaagse basisvorming werd in het voorjaar van 2017 2 maal georganiseerd: 

 Gent: Provinciehuis PAC op 06/03/2017, 13/03/2017 en 20/03/2017. 

 Leuven: Jeugdherberg De Blauwput op 09/02/2017, 16/02/2017 en 27/03/2017. 

 

De lessen werden gegeven door zowel het personeel van de Vlaamse Ouderenraad (Veerle Quirynen en 

Nadia Denayer), als medewerkers van de VVSG (Lise Switsers) en De Wakkere Burger (Wim Van Roy) .  

 

Volledig programma: zie bijlage 1  

 

Demo - moment op 3 mei 2017 (Brussel) 

Op vraag van de vrijwilligers lasten we na afloop van de basisvorming nog een demo-moment in. Tijdens 

dit moment demonstreerde Nadia Denayer de vorming ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

2018’ met de toekomstige vormingsbegeleiders als publiek. 

 

En dan… zelf aan de slag met de nodige documenten op zak. Tijdens het demo-moment kregen de 

vormingsbegeleiders volgende documenten: 

 ‘Aan de slag – aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’, waarin de context van de 

vorming geschetst wordt, het bruikbaar materiaal aangereikt wordt en de werkvormen in 

uitgewerkt zijn. 

 De powerpointpresentatie voor de vorming, met notities. 

 Het spreekschema, waarin de tijdsbesteding, de inhoud en de werkvormen van de vorming 

beknopt worden samengevat. 
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1.1.2. Regionale vormingen 

De vormingen rond diverse thema’s zijn ontwikkeld door Vlaamse Ouderenraad  Lokaal. De vrijwillige 

vormingsbegeleiders geven de vormingen bij verschillende regionale ouderenoverlegplatformen en 

regionale afdelingen van ouderenverenigingen. 

3 vormingspakketten in 2017 

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, treffen veel lokale ouderenraden de 

nodige voorbereidingen. Ze willen klaarstaan met actiepunten voor de komende beleidsperiode. De 

vormingspakketten die Vlaamse Ouderenraad  Lokaal aanbiedt, kunnen hierbij helpen. In 2017 staan 

volgende thema’s centraal: 

 

Een eerste thema is ‘Aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018’.  In deze 

vorming gaan we in op het maken van een 

memorandum. Via een stapsgewijze aanpak 

krijgen leden van ouderenraden handvatten en 

tips om het gemeentelijk ouderenbeleid in kaart te 

brengen, prioriteiten te bepalen, het memorandum in een geschikte vorm te gieten, … De bedoeling is dat 

ze na de vorming met de lokale ouderenraad aan de slag kunnen om een goed lokaal memorandum op te 

maken. 

 

Thema twee is ‘Cultuurparticipatie op latere leeftijd’. Naar aanleiding van de Ouderenweekcampagne 

2016 ontwikkelde de Vlaamse Ouderenraad een instrument, de Cultuurscan, dat lokale ouderenraden en 

ouderenverenigingen kunnen gebruiken om het lokaal cultuurbeleid te toetsen aan drempels die ouderen 

ervaren. Via de vorming krijgen de ouderenraden begeleiding bij het toepassen van de Cultuurscan. 

 

Een derde vorming is ‘Sleutel aan het beleid’. Deze vorming gaat dieper in op adviesverlening en 

beleidsbeïnvloeding. De vorming wordt gelanceerd in het najaar van 2017. 

 

14 vormingen ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’ 

 

In het voorjaar 2017 is voornamelijk de vorming ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’ 

aangevraagd, gezien het thema actueel is. Deze vorming ging door voor 13 regionale 

ouderenoverlegplatformen én voor 1 regionale afdeling van een ouderenvereniging. Met deze vormingen 

bereikten we in totaal 197 deelnemers. We schakelden hiervoor 16 verschillende vrijwillige 

vormingsbegeleiders in. 
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Hieronder vind je enkele sfeerbeelden van de vormingen ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

2018’: 

 

 
 

Hieronder vind je een schematisch overzicht: 

 

Datum Aanvrager Vormingsbegeleider(s) Aantal deelnemers 

08/05/17 Regionaal platform 
Mechelen 

Jan Bosselaers 18 

16/05/17 Regionaal platform 
Gent 

Hervé Devos 18 

23/05/17 Regionaal platform 
Roeselare 

Freddy Defoort 17 

23/05/17 Regionaal platform 
Waasland 

Nathalie Van Rompu 
en Rita Michielsen 

12 

01/06/17 Regionaal platform 
Vlaamse Ardennen 

Hervé Devos en 
Marnix De Groote 

7 

06/06/17 Regionaal platform 
Ieper-Veurne 

Suzy Coeck en Freddy 
Defoort 

18 

08/06/17 Regionaal platform 
Dendermonde 

Hervé Devos 16 

09/06/17 Regionaal platform 
Asse-Vilvoorde 
Regionaal platform 
Pajottenland 
Regionaal platform 
Leuven 
Regionaal platform 
Hageland-
Haspengouw 

 In samenwerking 
met de provincie 
Vlaams - Brabant 

Lieve Hamels, Herman 
Didden, Mieke 
Matthijs, Joris Peeraer, 
Paul Crab en Nelly 
Lenaerts 

36 
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12/06/17 Regionaal platform 
Meetjesland 

Nathalie Van Rompu 14 

23/06/17 Regionaal platform 
West Limburg 

Jean Perreman en 
Herman Didden 

19 

28/06/17 Regio Mechelen OKRA René Van Noten 22 
 

Evaluaties vormingen ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’ 

 

Enkele getuigenissen van deelnemers na de vorming: 

 

“ We zullen binnen de ouderenraad een werkgroep oprichten om een lokaal memorandum uit te werken. 

Het aangeboden zesstappenplan kan hierbij een leidraad zijn.”  

 

“ Voor ons is het belangrijk dat we de noden van de ouderen in onze gemeente leren kennen.” 

 

“ We zien in dat we tijdig moeten beginnen aan de ontwikkeling van een memorandum.” 

 

“ We zullen de aangeleerde handvatten gebruiken om in overleg met de ouderenraad tot een passend 

actieplan te komen.” 

 

Na afloop van de vormingen vragen we de deelnemers om een evaluatieformulier in te vullen. We 

ontvingen een ingevuld formulier van 129 deelnemers. Op basis van de samenvatting van de 

evaluatieformulieren kunnen we besluiten dat de vormingen overwegend positief werden onthaald. 

De top drie van positieve punten zijn: 

 De vorming is waardevol (92.95%) 

 De locatie is aangenaam (92,25%) 

 De inhoud is interessant (91,47%) 

 

Een aandachtspunt voor volgende vormingen is dat er voldoende ruimte moet zijn voor de uitwisseling 

van praktijkervaringen. 22.48% gaf aan dat ze ‘noch eens, noch oneens’ waren met de stelling dat er 

voldoende ruimte hiervoor voorzien werd. 6,20% was oneens. 

 

Het volledige overzicht met percentages is te vinden in bijlage 2. 

 

Intussen zijn verschillende ouderenraden bezig met de opmaak van een memorandum.  

Een voorbeeld: De ouderenraad van Tessenderlo ging aan de slag met de aangereikte handvatten van de 

vorming en met het memorandum van de Vlaamse Ouderenraad. TV Limburg maakte een reportage over 

hoe zij aandacht vragen voor hun aandachtspunten. https://www.tvl.be/nieuws/looise-senioren-laten-

hun-stem-horen-47632 

 

 

 

 

https://www.tvl.be/nieuws/looise-senioren-laten-hun-stem-horen-47632
https://www.tvl.be/nieuws/looise-senioren-laten-hun-stem-horen-47632
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Medewerking Vlaamse Ouderenraad aan de conferentie ‘Kunst doet leven’ 

 

De Vlaamse Ouderenraad begeleidde de workshop ‘Scan je gemeente op cultuurervaringen voor 

ouderen!’ op de conferentie Kunst doet Leven. De conferentie vond plaats op 30 mei 2017 in de 

stadsschouwburg van Sint-Niklaas en was een organisatie van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media en de stad Sint-Niklaas. 

Enkele vrijwilligers van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal begeleidden de sessie mee.  

In totaal namen 30 mensen deel aan de Cultuurscan. 

Overzicht vormingsaanvragen najaar 2017 

 

Ook in het najaar staan er al heel wat vormingen op de planning. Hieronder een schematische weergave. 

Datum Aanvrager Vorming 

11/09/17 Regionaal platform 
Asse-Vilvoorde 
Regionaal platform 
Pajottenland 
Regionaal platform 
Leuven 
Regionaal platform 
Hageland-
Haspengouw 

 In samenwerking 
met de provincie 
Vlaams - Brabant 

Cultuurparticipatie op latere leeftijd 

11/09/17 Regionaal platform 
Brugge 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

19/09/17 Vief West-Vlaanderen 
 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

25/09/17 Regionaal platform 
Vlaamse Ardennen 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

26/09/17 Antwerpen + 
districten 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

09/10/17 In samenwerking met 
provincie Limburg 
voor de ouderenraden 
in Limburg (wegens 
slechts 1 actieve regio) 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

12/10/17 Regionaal platform 
Oostende - Diksmuide 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

12/10/17 Regionaal platform 
Aalst 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

24/10/17 Regionaal Platform 
Kortrijk 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 
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13/11/17 (2 sessies) Fedos 
 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

In overleg met FedOS werd afgesproken dat ook de Brusselse ouderenraden kunnen deelnemen aan het 

vormingsmoment op 13/11/17. 

1.2. Bekendmaking 

We hebben in 2016 – 2017 ingezet op het bekendmaken van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. De 

informatieverspreiding gebeurde zowel schriftelijk, digitaal als persoonlijk. 

1.2.1. Van ‘partnerorganisatie’ naar Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

De nieuwe naam Vlaamse Ouderenraad  Lokaal werd op 25 januari gekozen. De Vlaamse Ouderenraad 

vindt het essentieel dat de partnerorganisatie zich richt op het lokale niveau en initiatieven neemt die 

bijdragen aan een sterker lokaal ouderenbeleid. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal krijgt ook meer 

zichtbaarheid door de keuze voor een apart logo, dat samengaat met het logo van de Vlaamse 

Ouderenraad. 

 

De bekendmaking gebeurde via verschillende kanalen: 

 Het informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad: Actueel (zie 1.2.2) 

 De elektronische nieuwsbrief (zie 1.2.3) 

 Een overlegvergadering met de regionale ouderenoverlegplatformen (zie deel II, 2.1.3) 

 Presentaties (zie 1.2.5) 

 Een informatieflyer (zie 1.2.8) 

1.2.2. Actueel 

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

Vlaamse Ouderenraad, Actueel. 

Volgende artikels werden gepubliceerd: 

 Een beleid voor en door ouderen en de rol van lokale ouderenraden – Visie Vlaamse Ouderenraad. 

(Jaargang 17, nr.4, 10/2016)  

Dit artikel handelt over de vernieuwde visie van de Vlaamse Ouderenraad op beleidsparticipatie. 

 

 Samen naar een sterker lokaal ouderenbeleid! De Vlaamse Ouderenraad lanceert 

vormingsprogramma. (Jaargang 18, nr.1, 01/2017)  

Dit artikel gaat over de start van de basisvorming voor vormingsbegeleiders. 

 

 

 

 

 Vlaamse Ouderenraad  Lokaal uit de startblokken. (Jaargang 18, nr.2, 04/2017)  
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Dit artikel gaat over de bekendmaking van de nieuwe naam, de lancering van het 

vormingsprogramma voor regionale platformen en ouderenverenigingen én over de nieuwe 

informatieflyer. (zie bijlage 3) 

 

 Samen naar een sterker lokaal ouderenbeleid: opstart vormingsprogramma. (Jaargang 18, nr.2, 

04/2017) 

Dit artikel gaat over de lancering van het vormingsprogramma voor regionale platformen en 

verenigingen. (zie bijlage 4) 

 

 Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal blikt terug op de eerste vormingen 'Aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018'. (Jaargang 18, nr.3, 07/2017) 

Een terugblik op de eerste regionale vormingen. 

 

 Lokale ouderenraden in kaart. (Jaargang 18, nr.3, 07/2017) 

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de barometer 2015. 

1.2.3. Elektronische nieuwsbrief 

De Vlaamse Ouderenraad verstuurde aan zijn nieuwsbrieflezers op 20/04/2017 een bijkomende 

nieuwsbrief met als titel ‘Vlaamse Ouderenraad  Lokaal uit de startblokken.’ (zie bijlage 5) 

In deze nieuwsbrief werd de werking voorgesteld en het vormingsprogramma toegelicht. 

Verder werd in de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad het volgende opgenomen over de 

barometer: 

 28/07/17: ‘Lokale ouderenraden op de kaart’: Resultaten eerste barometerbevraging, met link 

naar het rapport. 

 18/08/17: oproep aan ouderenraden om tweede barometer in te vullen 
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1.2.4. Publicaties 

 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal verzorgde dit werkjaar twee publicaties. 

Werkboek lokale beleidsparticipatie van ouderen  (bestemd voor de vormingsbegeleiders) 

 

Het werkboek is ontwikkeld om de vormingsbegeleiders 

handvatten te geven om zelf aan de slag te kunnen gaan.  

 

Het werkboek is een map die bestaat uit 6 delen: 

Deel 1: Vlaamse Ouderenraad  Lokaal 

Deel 2: Visie 

Deel 3: Organisatie beleidsparticipatie 

Deel 4: De praktijk 

Deel 5: De lesnota’s van de basisvorming 

Deel 6: De uitgewerkte vormingspakketten 

 

Een handleiding ‘In zes stappen naar een memorandum van je lokale ouderenraad’ (bestemd voor de 

lokale ouderenraden) 

De handleiding bestaat uit een zesstappenplan voor de opmaak van een memorandum van de lokale 

ouderenraad. Bij de handleiding hoort een werkvormengids. De werkvormengids bundelt enkele 

praktische instrumenten die de lokale ouderenraad kan toepassen bij het opmaken van een 

memorandum. In bijlage vind je de publicatie terug. 

De handleiding kwam tot stand in april 2017 door een samenwerking van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal, 

de Wakkere Burger en de Thomas More Hogeschool. 

De handleiding werd verspreid naar de deelnemers van de vormingen ‘Aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018’. 

Handleiding en werkvormengids: zie bijlage 6 

Basisbrochure 

De basisbrochure voor lokale ouderenraden dient nog uitgewerkt te worden. Dit gebeurt in 2018. Ter 

voorbereiding vond hierover een eerste werkgroepbijeenkomst plaats. 

1.2.5. Presentaties 

De Vlaamse Ouderenraad lichtte zijn werking in het kader van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal bij 

verschillende organisaties toe. Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van de gegeven 

presentaties. 
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Datum Organisator Reden bijeenkomst Onderwerp Spreker(s) 

14/09/16 Seniorenraad 
Landelijke 
Beweging 

Vergadering ouderenraad Ouderenweek +  
Vlaamse 

Ouderenraad  
Lokaal + 
bespreking van de 
bevraging aan 
lokale 
ouderenraden 

Veerle 
Quirynen + 
Nadia 
Denayer  

26/09/16 Provinciale 
adviesraad 
Oost-
Vlaanderen 

Vergadering ouderenraad Ouderenweek + 
Vlaamse 

Ouderenraad  
Lokaal 

Veerle 
Quirynen + 
Nadia 
Denayer 

07/11/16 VSPW Kortrijk Seniorenconsulentenvorming Voorstelling 
Vlaamse 
Ouderenraad + 
Vlaamse 

Ouderenraad  
Lokaal + 
Ouderenweek 

Mie 
Moerenhout 
+ Nadia 
Denayer 

24/11/16 Vief Hasselt Provinciaal overlegmoment 
van vertegenwoordigers in 
adviesraden 

Voorstelling 
resultaten 
bevraging aan 
lokale 
ouderenraden 

Nadia 
Denayer 

13/12/16 Beweging.net 
Dendermonde 

Debatavond inspraak en 
participatie in het 
gemeentebeleid 

Voorstelling visie 
beleidsparticipatie 

Nadia 
Denayer 

16/02/17 OKRA Forumdag Oost-Vlaanderen Voorstelling 
Vlaamse 

Ouderenraad  
Lokaal 

Nadia 
Denayer 

23/02/17 OKRA Forumdag Limburg Voorstelling 
Vlaamse 

Ouderenraad  
Lokaal 

Nadia 
Denayer 

27/02/17 OKRA Forumdag Antwerpen Voorstelling 
Vlaamse 

Ouderenraad  
Lokaal 

Nadia 
Denayer 

09/05/17 Vief Vlaams - 
Brabant 

Provinciaal overlegmoment 
van vertegenwoordigers in 
adviesraden 

Voorstelling 
Vlaamse 

Ouderenraad  
Lokaal 

Nadia 
Denayer 
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1.2.6. Eigen studiedag 

In het volgende werkjaar wordt een eerste studiedag ingepland. We nemen de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen als uitgangspunt om verschillende thema’s inhoudelijk te bespreken. 

Rekening houdende met de resultaten van de barometerbevraging leggen we meer nadruk op ‘mobiliteit’ 

en ‘zorg en gezondheid’.  

 
We werken met een kort plenair gedeelte, waarna er mogelijkheid zal zijn om deel te nemen aan 
thematische workshops. Tijdens de workshops worden praktische handvatten aangeboden waarmee de 
lokale ouderenraad aan de slag kan gaan. 
 

Het vormingsmoment gaat door in Brussel. 

1.2.7. Digitaal platform 

Momenteel is er een webpagina voor Vlaamse Ouderenraad · 

Lokaal voorzien binnen de huidige website, via  

www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal. Hierop is alle informatie 

over de vormingen, barometer… terug te vinden. (zie 

printscreen). 

 

In het najaar 2017 zal een digitaal platform ontwikkeld worden. 

Het digitaal platform is erop gericht om (beleids)thema’s die 

lokale ouderenraden aanbelangen uitgebreid in de kijker te 

zetten en hen de mogelijkheid te geven om erop te reageren, 

ervaringen te delen… Er komt ook een databank met goede 

praktijken, alsook een afgeschermd luik voor 

vormingsbegeleiders. 

 

1.2.8 Informatieflyer 

Er werd een beknopte informatiefolder ontwikkeld, waarin de werking van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal 

werd toegelicht.  

 

Deze informatieflyer wordt via de deelnemersmappen van de vormingen verspreid. 

De folder is ook verspreid naar de voorzitters van de lokale ouderenraden, samen met 

barometerbevraging. 

 

Zie bijlage 7 

 

 

 

 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal


 

 

Jaarverslag Vlaamse Ouderenraad · Lokaal (september 2016 – augustus 2017) 15 

1.3. Barometer: 154 lokale ouderenraden signaleren aandachtspunten 

Met de barometerbevraging beoogt Vlaamse Ouderenraad · Lokaal om, door de ogen van de 

ouderenraden zelf, een antwoord te formuleren op vragen over de werking, ondersteuning en toekomst 

van lokale ouderenraden. Uit de eerste barometer komen een aantal duidelijke trends naar voor die 

aangeven welke ondersteuningsmogelijkheden lokale ouderenraden verkiezen. Vlaamse Ouderenraad · 

Lokaal zal hier verder op inspelen. 

1.3.1. Het opzet van de barometer 

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

ouderenraden in kaart over heel Vlaanderen. De korte bevraging herhaalt zich jaarlijks, zodat de evolutie 

duidelijk zichtbaar wordt. De eerste barometer werd gelanceerd in 2016 (over de werking van 2015). De 

verwerking van de resultaten is te vinden in het rapport ‘Lokale ouderenraden op de kaart’. (zie bijlage 

8) 

De barometerbevraging werd verspreid via de voorzitters van de ouderenraden, de voorzitters van de 

regionale ouderenoverlegplatformen en de provinciale ambtenaren. De resultaten geven de bevindingen 

weer van 154 lokale ouderenraden (responsgraad: 50,6%). 

De vragenlijst bestaat uit drie delen: 

 In het eerste deel brengt de barometer de werking van de lokale ouderenraden in kaart, op vlak 

van adviesverlening en beleidsbeïnvloeding. 

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

ondersteuning. We polsen ook naar hun tevredenheid hierover. 

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

ouderenraden worden hierdoor zichtbaar. 
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1.3.2. De resultaten 

Hieronder zetten we de belangrijkste resultaten van de eerste barometerbevraging op een rijtje: 

Advisering 

 

84% van de lokale ouderenraden bracht in 2015 minstens één advies uit. De helft van de ouderenraden 

bracht 1 tot 4 adviezen uit. 27% van hen gaf 5 tot 8 adviezen. 8% formuleerde 9 of meer adviezen.  

54% van de ouderenraden wordt om advies gevraagd door de gemeente, het OCMW of een andere 

partner. 46% van de ouderenraden hebben een of meerdere adviezen geformuleerd op eigen initiatief. 

 

Een advies geeft interessante opties aan het gemeentebestuur, maar is niet bindend. Wordt er dan 

effectief rekening gehouden met het advies?  

 

Slechts 18% van de ouderenraden geeft aan dat dit altijd het 

geval is. De meerderheid van de ouderenraden (70%) vindt 

dat er soms rekening wordt gehouden met het advies. 11% 

is hiervan niet op de hoogte. 

 

 

 

 

Naast de formele adviezen zijn er ook andere mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Opvallend is 

dat er bij lokale ouderenraden veel aandacht gaat naar de mondelinge contacten met de 

beleidsverantwoordelijken van de gemeente. Zo heeft bij 71% van de ouderenraden in 2015 een gesprek 

of tussenkomst bij de burgemeester of een schepen plaatsgevonden. 

 

Uit de bevraging blijkt dat de thema’s waarrond ouderenraden werken heel gevarieerd zijn. Toch 

kunnen we duidelijk een aantal prioritaire thema’s waarnemen zoals mobiliteit (75%), publieke ruimte 

en gebouwen (66%) en zorg (53%). 

 

 

Ondersteuning 

Hoe denken lokale ouderenraden over de ondersteuning vanuit de Vlaamse Ouderenraad? 

 

Het informatieblad Actueel wordt door 2/3 van de ouderenraden gebruikt. 88% is hierover (heel) 

tevreden. Over de andere ondersteuningsmogelijkheden zoals de wekelijkse nieuwsbrief, de 

ouderenweekbrochure en de provinciale themadag in 2015, zijn de ouderenraden ook tevreden. 
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Welke andere ondersteuning krijgen zij nog? 

 

Opvallend is de ondersteuning door de gemeentelijk ambtenaar of schepen. 94% van de ouderenraden 

doet hierop beroep. Bovendien geeft 86% aan (heel) tevreden te zijn over de lokale ondersteuning die 

hen wordt aangeboden. 

 

De toekomst 

Wat willen de ouderenraden in de toekomst versterken?  

 

3/4 geeft aan sterker te willen inzetten op adviesverlening. Ook de impact van de ouderenraad willen ze 

bevorderen (71%).  

 

Welk ondersteunings- en vormingsaanbod kan ouderenraden helpen hun aandachtspunten in de 

toekomst te realiseren?  

 

Er zijn heel wat vormingsnoden over de organisatorische en praktische werking van ouderenraden. De 

vraag naar ondersteuning of vorming over inhoudelijke thema’s ligt echter een stuk hoger.  

 

Mobiliteit staat hier op nummer 1. Ongeveer 2/3 van de 

ouderenraden wil ondersteuning of vorming hierover. 

Dit thema wordt op de voet gevolgd door het thema 

‘gezondheid en zorg’, waarbij 60% van de ouderenraden 

ondersteuning wenst. Graag willen de ouderenraden in 

de toekomst dus meer inhoudelijke verdieping. 

 

 

 

1.3.3. De tweede editie van de barometer 

Aan het eind van de zomer (18/08/2017) werd een oproep gelanceerd voor het invullen van de tweede 

barometerbevraging (over de werking van 2016). Ouderenraden kunnen tot 15 november 2017 

deelnemen aan de bevraging. De vraag tot invullen van de barometer werd verspreid via de voorzitters 

van de lokale ouderenraden, de ouderenbeleidsambtenaren, de voorzitters van de regionale platformen 

en de provinciale ambtenaren. 
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II. Interne werking 

2.1. Coördinatie Vlaamse Ouderenraad · Lokaal en opvolging 

2.1.1. Aanwerving nieuwe stafmedewerker 

Bij de start van het nieuwe werkjaar vond een personeelswissel plaats. Nadia Denayer oefent sinds 

01/09/2016 de functie van stafmedewerker uit, in het kader van de erkenning als partnerorganisatie ter 

ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid. Zij volgt Ilse Janssens op. 

2.1.2. Commissie Ouderenraden 

In de Commissie Ouderenraden brengt de Vlaamse Ouderenraad de verschillende stakeholders rond de 

ondersteuning van de lokale ouderenbeleidsparticipatie samen. De stand van zaken van de werking 

Vlaamse Ouderenraad  Lokaal is een vast agendapunt op de vergadering van de Commissie 

Ouderenraden. Onder andere via deze commissievergadering houden we ook vinger aan de pols met wat 

er leeft in lokale ouderenraden, gezien er steeds een uitwisseling plaatsvindt over het nieuws van en voor 

lokale ouderenraden. 

 

De Commissie Ouderenraden vond plaats op: 20/10/2017, 02/02/2017, 09/03/17 en 15/06/2017. 

 

Een uitspraak van een commissielid op de vergadering van 15/06/2017 over de evaluatie van de voorbije 

vormingen: 

“Bedankt aan iedereen die dit initiatief mee heeft mogelijk gemaakt, van de voorbereiding tot de 

uitwerking. We zijn goed van start kunnen gaan.” 

2.1.3. Overlegvergadering 

Op 30/01/17 werd een vergadering ingelast met de voorzitters van de regionale 

ouderenoverlegplatformen en de ouderenbeleidsambtenaren van de provincies, waarop de werking en 

de werkwijze voor een vormingsaanvraag werd voorgesteld. 

2.2. Vrijwilligerswerking 

Zonder vrijwilligers zou het vormingsprogramma van Vlaamse Ouderenraad  Lokaal niet zo laagdrempelig 

uitgedragen kunnen worden. 1 personeelslid kan slechts een beperkt aantal vormingen opzetten. Daarom 

koos de Vlaamse Ouderenraad ervoor om de expertise van een peergroep in te zetten.  

In het voorjaar van 2016 werd een oproep naar kandidaat-vormingsbegeleiders verspreid. Via een korte 

vragenlijst werd gepeild naar ervaringen en motivaties van de kandidaten. We organiseerden twee 

infomomenten waarop de kandidaten meer te weten kwamen over het engagement, en waarop ze meer 
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informatie kregen over de noodzakelijke basisvorming voor de start van het vrijwilligerswerk (zie deel 1, 

punt 1.1.1). 

2.2.1. De vormingsbegeleiders 

28 vormingsbegeleiders gingen van start met de basisvorming. Uiteindelijk beslisten na afloop van de 

vorming 22 vormingsbegeleiders zich vrijwillig in te zetten om het vormingsprogramma mee uit te dragen. 

Hieronder vind je de verdeling van het aantal vormingsbegeleiders per provincie: 

Provincie Aantal vormingsbegeleiders 

Antwerpen 6 
Vlaams - Brabant 5 
Limburg 4 
Oost - Vlaanderen 4 
West - Vlaanderen 3 
Brussel 0 

 

De deelnemers die beslisten om niet verder te gaan, gaven hiervoor volgende redenen op: 

gezondheidsproblemen (2 personen), privé (1 persoon), moeilijk te combineren met werksituatie (1 

persoon) en het engagement is te zwaar (2 personen). 

Hieronder enkele beelden van de vrijwilligers in actie: 
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2.1.2. Opvolging vrijwilligers 

De opvolging en begeleiding van deze vrijwilligers is een essentieel onderdeel van de werking van Vlaamse 

Ouderenraad  Lokaal. 

 

Informatienota 

De vrijwilligers ontvingen een exemplaar van de Informatienota vrijwilligers en van de nota praktische 

richtlijnen vormingsbegeleiders Vlaamse Ouderenraad  Lokaal.  

De informatienota is dezelfde voor alle vrijwilligers binnen de Vlaamse ouderenraad. Deze bevat onder 

meer de wettelijke informatieplicht die de organisatie de vrijwilliger dient te verstrekken overeenkomstig 

de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger.  

De nota praktische richtlijnen geeft concreter weer welke taakuitoefening de vrijwillige 

vormingsbegeleider zal opnemen, welke kostenvergoeding en vorming wordt voorzien, en volgens welke 

procedure een vormingsaanvraag dient te verlopen. 

Individuele begeleiding 

 

De vrijwilligers hebben een vast aanspreekpunt voor al hun vragen … Zij kunnen hiermee terecht bij Nadia 

Denayer, stafmedewerker Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Nadia woont ook de (eerste) vormingen bij die 

de begeleiders geven en geeft hen feedback. 

Ondersteuning van de andere vrijwilligers 

 

Er werd beslist dat de vrijwilligers de (eerste) vormingen per twee konden begeleiden. Hierdoor kunnen 

zij steun vinden bij elkaar en van elkaar leren. 

 

Toekomstige ondersteuningsmogelijkheden 

 

In de toekomst zullen de vrijwilligers opgevolgd worden via terugkomdagen en het digitaal platform. De 

eerste terugkomdagen worden gepland in het najaar 2017. De terugkomdagen grijpen we aan als: 

 Uitwisselingsmoment: leren van elkaars ervaringen is steeds verrijkend. 

 Evaluatiemoment: we blikken terug op de eerste vormingen. Op basis van de feedback van de 

vormingsbegeleiders kijken we ook naar de toekomst. 

 Vormingsmoment: de nieuwe vorming ‘Sleutel aan het beleid’, over adviesverlening en 

beleidsbeïnvloeding van lokale ouderenraden, wordt toegelicht. 

2.1.3. Indicatoren uit de beheersovereenkomst 

Op 30 september 2015 werd de beheersovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Overheid en de 

Vlaamse Ouderenraad, in het kader van de erkenning als partnerorganisatie ter ondersteuning van de 

lokale ouderenbeleidsparticipatie. 
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In de beheersovereenkomst werden in artikel 6 indicatoren opgenomen om de resultaten van Vlaamse 

Ouderenraad  Lokaal te toetsen. Onderstaande indicatoren zijn relevant voor de werking van 2016-2017: 

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

Ouderenraad streeft naar een responsgraad van 60 procent. 

 Resultaat 2016 - 2017: De barometer werd verspreid naar alle lokale ouderenraden. 154 lokale 

ouderenraden dienden de ingevulde barometer bij ons in (Responsgraad: 50.6%).  Dit is een lichte 

stijging tov de eerdere bevraging. Toen vulde 47% van de ouderenraden de bevraging in. 

 Tijdens het train-de-trainer programma leidt de Vlaamse ouderenraad minimum 5 coaches per 

provincie en minimum 1 coach voor Brussel op, in totaal 26 coaches. 

 Resultaat 2016 – 2017: De Vlaamse Ouderenraad heeft 28 vormingsbegeleiders opgeleid. 22 

kandidaten beslisten na afloop om zich in te zetten voor het uitdragen van het 

vormingsprogramma. Het overzicht van de vormingsbegeleiders per provincie is terug te vinden 

onder punt 2.2.1.  

2.1.4. Vorming personeel 

Nadia Denayer kreeg de kans om volgende vormingen bij te wonen: 

 

Datum Vorming 

29/03/17 Trefmoment seniorenraden Antwerpen 
18/07/17 schrijftraining Mark Van Bogaert 
16/02/2017, 23/02/2017 en 27/02/2017 Forumdagen van OKRA met o.a. lezingen over de 

inkanteling OCMW in de gemeente, lokale lokalen,… 

III. Extern overleg (vertegenwoordiging – netwerking) 

De Vlaamse Ouderenraad · Lokaal heeft overleg gepleegd met volgende partners: 

 Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten – VVSG 

Overleg met Lise Switsers, stafmedewerker ouderenbeleid. De overlegmomenten zijn belangrijk 

om informatie uit te wisselen over de werking in het kader van de partnerorganisatie ter 

ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid, zowel vanuit de VVSG als vanuit Vlaamse 

Ouderenraad  Lokaal. De VVSG neemt ook deel aan de Commissie Ouderenraden van de Vlaamse 

Ouderenraad. 

Het overleg met de VVSG vond plaats op: 19/10/2016, 16/12/2016, 02/03/2017 en 01/08/2017.  

 Overleg met Brussels Ouderenplatform  - BOP: informatieuitwisseling tussen BOP (Ivan De Naeyer) 

en Vlaamse Ouderenraad  Lokaal op 04/01/2017  

 Netwerkmoment met NEOS op 10/08/2017, met het team van stafmedewerkers van Neos en de 

Vlaamse Ouderenraad 

 Externe vertegenwoordiging via de presentaties (voor het overzicht zie 1 2.5) 
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IV. Vervolgstappen Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

Dit werkjaar namen we al verschillende stappen om de toekomstige werkinstrumenten uit te werken. 

Welke vervolgstappen zullen we nemen met Vlaamse Ouderenraad · Lokaal? 

4.1. Lancering vorming ‘Sleutel aan het beleid’ 

In het najaar 2017 wordt een bijkomend vormingspakket ter ondersteuning van het lokale ouderenbeleid 

gelanceerd, namelijk ‘Sleutel aan het beleid’. Deze vorming gaat dieper in op ‘Adviesverlening en 

beleidsbeïnvloeding’. Hiermee willen we tegemoet komen aan de noden van lokale ouderenraden om hun 

adviesverlenende functie verder te versterken. We nemen hierbij ook het aandachtspunt mee om ruimte 

te geven aan ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. 

4.2. Informeren via digitaal platform, studiedag en basisbrochure 

Komend werkjaar wordt een digitaal platform gelanceerd, waarop ouderenraden informatie vinden. Via 

het digitaal platform wordt verder een goede praktijkendatabank uitgebouwd, waaruit ouderenraden 

inspiratie kunnen putten. 

 

In de loop van 2018 komt er ook een studiedag. Uit de barometer bleek dat de thema’s waarrond 

ouderenraden werken heel divers zijn. Dit wijst erop dat ze een brede betrokkenheid hebben bij het beleid 

in de gemeente. Die diversiteit aan thema’s komt terug in de studiedag waarbij we inhoudelijke verdieping 

over verschillende thema’s geven. 

 

Verder maken we werk van een basisbrochure voor ouderen die (willen) participeren aan het lokale 

ouderenbeleid. 

4.3. Verwerking barometerbevraging 

Via de voorzitters van de lokale ouderenraden werd een tweede barometerbevraging verstuurd, die 

peilt naar de werking, ondersteuning, tevredenheid en toekomstwensen van lokale ouderenraden. De 

voorzitters van de ouderenraden werden aangespoord de barometer samen met het bestuur van de 

ouderenraad te bespreken. Zij kunnen de barometer op papier of digitaal indienen. De resultaten 

hiervan worden verwerkt gedurende het volgende werkjaar. 

4.4. Samenwerkingen 

Gezien de overheveling van persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies naar Vlaanderen zal er 

ook op Vlaams niveau gewerkt worden rond ouderenbeleidsparticipatie. Een samenwerking met deze 

Vlaamse ambtenaren vinden we ook belangrijk. 
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De VVSG is erkend als partnerorganisatie ter ondersteuning van het lokale ouderenbeleid, voor de 

ambtenaren en mandatarissen. Door samen te werken met de VVSG om de lokale 

ouderenbeleidsparticipatie te ondersteunen, kunnen impulsen gegeven worden, zowel langs de kant van 

de ambtenaren als langs de kant van de ouderen. 

 

4.5. Opvolging vormingsbegeleiders 

De eerste terugkomdagen voor vrijwillige vormingsbegeleiders zijn gepland in het najaar 2017. We 

grijpen de terugkomdagen aan om ervaringen uit te wisselen, terug te blikken naar de evaluaties van de 

voorbije vormingen. Ook de toekomstige vorming ‘Sleutel aan het beleid’ wordt uit de doeken gedaan. 

V. Conclusie 

De erkenning van de Vlaamse Ouderenraad als partnerorganisatie ter ondersteuning van het lokale 

ouderenbeleid werd in het tweede werkjaar (september 2016 – augustus 2017) omgedoopt tot ‘Vlaamse 

Ouderenraad · Lokaal’. De Vlaamse Ouderenraad biedt onder deze noemer vormingen, informatie, 

studiedagen en werkinstrumenten aan, waarmee ouderen lokaal aan de slag kunnen.  

De naam ‘Vlaamse Ouderenraad · Lokaal’ is een keuze voor een duidelijke en herkenbare naam, 

waaronder ouderen alle informatie en ondersteuning ten aanzien van de lokale 

ouderenbeleidsparticipatie en het lokaal ouderenbeleid makkelijk kunnen terugvinden. 

5.1. Resultaatsgebieden 

In het concept van de leeftijdsvriendelijke gemeente staat de inspraak en participatie van ouderen 

centraal. Via Vlaamse Ouderenraad · Lokaal willen we ouderen stimuleren om te participeren aan het 

beleid in hun gemeente, en hen daarbij de nodige ondersteuning bieden. Concreet willen we: 

− de participatie van ouderen aan het lokale ouderenbeleid bevorderen 

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

− vormingen, methodieken en werkinstrumenten ontwikkelen en aanbieden die de participatie van 

ouderen aan het beleid ondersteunen 

− de werking van de lokale ouderenraden versterken 

− de uitwisseling en samenwerking rond initiatieven en praktijkvoorbeelden op vlak van 

ouderenbeleidsparticipatie bevorderen 

− aanzetten tot initiatieven en acties die de inspraak van ouderen in het beleid versterken 
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5.2. Uitvoering 

In het eerste werkjaar lag de focus op visieontwikkeling en de start van de opbouw van de verschillende 

ondersteuningsinstrumenten. Dit jaar zetten we een aantal belangrijke stappen verder: de bekendmaking 

van Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal, de verspreiding van de barometer en de lancering van het 

vormingsprogramma. Tegelijk startten we achter de schermen met de voorbereiding van de brochure, de 

studiedag en het digitaal platform. 

5.1.1. Vormingsprogramma 

De Vlaamse Ouderenraad kiest ervoor om bij de vormingen te vertrekken vanuit de expertise en ervaring 

van ouderen die vertrouwd zijn met het lokale ouderenbeleid. Niet alleen wordt elke vorming uitgewerkt 

in dialoog met ouderen en andere betrokkenen die vertrouwd zijn met het thema, ook wordt de vorming 

zelf gegeven door oudere vrijwilligers die vertrouwd zijn met de werking van lokale ouderenraden. Deze 

‘peer-to-peer’-methodiek versterkt merkbaar de kwaliteit van het geheel. 

Uiteraard zetten we sterk in op de ondersteuning en begeleiding van deze vrijwilligers. Voor de kandidaat-

vorminggevers werd een infomoment, een driedaagse basisvorming en een demo-moment 

georganiseerd. Daarnaast werd de mogelijkheid gegeven om de eerste vormingen samen met een andere 

vrijwilliger te geven, zodat beide lesgevers elkaar konden aanvullen. Waar mogelijk woonden we de eerste 

vormingen telkens bij, met het oog op feedback en bijsturing. Terugkomdagen waar we met alle trainers 

samenkomen en kijken hoe we die begeleiding nog kunnen versterken zijn voorzien in het najaar van 2017. 

Bij de lancering van het vormingsprogramma konden we direct starten met een vrij grote ploeg van 22 

vorminggevers. Dit maakte het mogelijk om relatief vlot aan alle vormingsaanvragen in het voorjaar 

tegemoet te komen. In totaal werden op 2 maand tijd 14 vormingen gegeven, waarmee we 197 

deelnemers bereikten. 

Voor de thema’s van de eerste vormingen die we ontwikkelden, kozen we voor thema’s die actueel zijn 

voor lokale ouderenraden: de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en cultuurparticipatie voor ouderen 

(thema Ouderenweek 2016 en 2017). De ambitie is om het vormingsaanbod stelselmatig uit te breiden. 

Zo volgt in het najaar een vorming over adviesverlening en beleidsbeïnvloeding. Voor de keuze van 

daaropvolgende thema’s willen we ons baseren op de actualiteit en de signalen uit de barometer-

bevraging. 

De deelnemers evalueerden de eerste vormingen alvast heel positief. 92.95% van de deelnemers die een 

evaluatieformulier invulden, gaf aan dat de vorming waardevol was. Ook ontstaan er initiatieven van 

ouderenraden die de voor de vorming ontwikkelde handleiding ‘In zes stappen naar een memorandum 

van je lokale ouderenraad’, gebruiken als leidraad bij het opstellen van hun lokaal memorandum. 

5.1.2. Bekendmaking 

Bij de lancering van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal hebben we ingezet op brede bekendmaking. Dit 

gebeurde zowel via online kanalen (nieuwsbrief, website, mailing) als in Actueel en via presentaties voor 

provinciale ouderenraden en ouderenverenigingen. Hiervoor konden we ook rekenen op de 
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ondersteuning van belangrijke partners zoals de provinciale ambtenaren rond ouderenbeleidsparticipatie 

en de verschillende ouderenverenigingen. 

5.1.3. Barometer 

Via de barometer houden we een vinger aan de pols bij de lokale ouderenraden. Het rapport ‘Lokale 

ouderenraden op de kaart’ geeft de resultaten weer van de eerste barometerbevraging over de werking 

van lokale ouderenraden. In totaal hebben 154 ouderenraden de vragenlijst ingevuld, waardoor we 

rechtstreeks input krijgen van de acties, de vragen en de verwachtingen van een groot aantal 

ouderenraden. Daaruit blijkt duidelijk vraag naar de ondersteuning die we via Vlaamse Ouderenraad ∙ 

Lokaal bieden en in de toekomst nog willen uitbreiden. 

5.2. Vervolgstappen 

In het najaar 2017 lanceren we de nieuwe vorming ‘Sleutel aan het beleid’. Deze vorming gaat dieper in 

op adviesverlening en beleidsbeïnvloeding door lokale ouderenraden. Daarnaast verkennen we ook de 

mogelijkheden en prioriteiten voor bijkomende vormingsthema’s. 

Verder voorzien we de organisatie van een studiedag rond het lokaal ouderenbeleid en de thema’s die 

van belang zullen zijn tijdens en na de lokale verkiezingen in 2018. Deze studiedag zal open staan voor 

breed publiek. 

Daarnaast zullen een aantal informatie-instrumenten uitgebouwd worden, met name de uitbouw van een 

digitaal platform voor nieuws en uitwisseling van goede praktijken rond lokale 

ouderenbeleidsparticipatie, en de uitwerking van een basisbrochure over lokale 

ouderenbeleidsparticipatie. Verder zal ook de barometer opnieuw verwerkt worden. 

Een vraagteken voor het komende werkjaar betreft de toekomst van de provinciale ondersteuning van de 

regionale overlegplatformen voor de lokale ouderenraden. Deze wordt overgenomen door de Vlaamse 

overheid, maar welke taken de ambtenaren daar zullen vervullen, welke mate van ondersteuning de 

regionale platformen zullen krijgen en hoe onderling overleg en afstemming zullen lopen, is op dit 

moment nog in grote mate een vraagteken. 

5.3. Vraag naar structurele erkenning 

Tegelijk zien we een duidelijke win-win met de rol van de Vlaamse Ouderenraad als inspraak- en 

adviesorgaan voor het Vlaamse ouderenbeleid. De kennis die is opgebouwd rond Vlaamse beleidsdossiers 

met een sterke lokale impact (basisbereikbaarheid, geïntegreerd breed onthaal, hervorming eerste lijn, 

…), de instrumenten die uitgewerkt worden in het kader van de Ouderenweekcampagne, het 

memorandum voor de lokale verkiezingen, … kunnen stuk voor stuk ingeschakeld worden in de 

vormingen, studiedagen en informatieverstrekking vanuit Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal. Tegelijk is deze 

werking ook in omgekeerde richting een dankbare manier om de afstand tussen het lokale en het Vlaamse 

niveau verder te verkleinen. 
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Gezien de meerwaarde voor de beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen hopen we dat de erkenning 

als partnerorganisatie ter ondersteuning van het lokale ouderenbeleid het begin is van een langdurig 

structureel verhaal, ook na 2020. Deze deelwerking van de Vlaamse Ouderenraad geeft ouderenraden 

meer slagkracht en bevordert zo de inspraak van ouderen aan het beleid, zowel op lokaal als op Vlaams 

niveau. 

 

VI. Bijlagen 

Bijlage 1: Programma basisvorming voor vormingsbegeleiders 

 

Bijlage 2: Overzicht percentages evaluatieformulieren 

 

Bijlage 3: Vlaamse Ouderenraad · Lokaal uit de startblokken (Artikel Actueel) 

 

Bijlage 4: Samen naar een sterker lokaal ouderenbeleid: opstart vormingsprogramma (Artikel Actueel) 

 

Bijlage 5: Nieuwsbrief ‘Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal uit de startblokken.’ 

 

Bijlage 6: Handleiding en werkvormengids ‘In zes stappen naar een memorandum van je lokale 

ouderenraad’ 

 

Bijlage 7: Informatiefolder Vlaamse Ouderenraad · Lokaal 

 

Bijlage 8: Rapport ‘Lokale ouderenraden op de kaart’ 

 

 

 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/lokaal/Barometer%202017.pdf

