PARTNERFICHE
Lokale ouderenadviesraad
Korte omschrijving van de organisatie:


De ouderenraad is in de eerste plaats een adviesraad.



De ouderenraad kan op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen of voorstellen
doen over alle problemen die verband houden met het seniorenbeleid.



Belangen verdedigen van de ouderen in de gemeente.



Pleitbezorging naar lokale overheid m.b.t. ouderenzaken.



Maatschappelijk relevante onderwerpen en projecten worden graag voorgesteld aan het
lokale bestuur (voor eventuele opname in het meerjarenplan van de gemeente).

Belangen van de organisatie om lokaal mee te werken aan valpreventie?


De ouderenorganisaties hebben aandacht voor gezondheid en welzijn van de ouderen.



BOEBS biedt hen een nieuw aanbod aan activiteiten waarvoor ze hun leden kunnen
stimuleren en sensibiliseren om deel te nemen of te organiseren.

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond
valpreventie?


Ze hebben een breed doelgroep bereik.



Ze kunnen ouderen in de gemeente en ouderenorganisaties motiveren tot deelname
aan de activiteiten.



Ze worden gehoord op beleidsniveau. De ouderenraad adviseert het lokale beleid.



Ze bezitten een platform om de activiteiten kenbaar te maken en eveneens doorgang te
laten vinden.



Ze kunnen de grenzen en mogelijkheden aangeven van projectinterventies door hun
kennis van de doelgroep.



Ze kunnen een belangrijke verankeringspartner zijn.

Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie?


Een adviesraad is niet in alle gemeenten aanwezig (momenteel in 90% aanwezig).



Geen uniforme aanbeveling over de werking.



Werken enkel met vrijwilligers.
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Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de lokale
ouderenraad?
Agenda BOEBS
 BOEBS en valpreventie bij alle betrokken organisaties steeds op de eigen agenda

plaatsen en erover informeren.
Pleitbezorging
 Stimuleren van het opnemen van BOEBS in het geïntegreerd meerjarenplan van de

gemeente
 Opvolgen van de verankering en de intentieverklaringen.
 Facetbeleid voeren voor de gemeente. BOEBS integreren waar men kan.

Knelpuntenwandeling
 Jaarlijks een knelpuntenwandeling organiseren.

Info Valpreventie/Folder/brochure/poster
 Folder / brochure uitdelen of ter beschikking stellen.
 BOEBS of andere valpreventieactiviteiten steeds aankondigen via mogelijke

bestaande kanalen zoals infokrant, seniorengids…
Beweging
 Voorstellen van bewegingsactiviteiten bij andere activiteiten (korte voorstelling).
 Jaarlijkse sportdag voor ouderen stimuleren (lobbyen bij de gemeente).

Vorming
 Informeren en sensibiliseren rond vormingen in de gemeente.

Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal)
Indien de gemeente een lokale ouderenadviesraad heeft, kunnen contactgegevens
opgevraagd worden bij de dienst welzijn van de gemeente.
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