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Over beleidsdomeinen heen samenwerken 
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Inzetten op preventieve gezondheid bij ouderen is van levensbelang. 
De vergrijzing en verzilvering en de toename van personen met  
dementie maken een preventief gezondheidsbeleid meer dan ooit 
nodig. Daarnaast is de gepercipieerde gezondheid van thuiswonende 
ouderen ook sterk bepalend voor de mate waarin zij nog durven en  
willen buitenkomen. 

Om de gezondheid van ouderen optimaal te kunnen promoten of 
bevorderen is samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen 
noodzakelijk. Jij als seniorenambtenaar kan hier een cruciale rol bij 
spelen. Dit kan je doen door bruggen te bouwen tussen de verschillende 
beleidsdomeinen en door advies te geven aan collega’s over de noden en 
wensen van ouderen. Zo werk je mee aan een betere gezondheid voor 
ouderen.

Het verhogen van de zelfredzaamheid, het welbevinden van de ouderen in de gemeen-
te, ouderenparticipatie aanmoedigen, elke oudere de kans geven om actief ouder te 
worden ... Het zijn belangrijke doelstellingen van de seniorenambtenaar. Je realiseert ze 
onder andere door ervoor te zorgen dat ouderen gezond en actief blijven. 
De instrumenten van Gezonde Gemeente, de gezondheidsambtenaar en partners 
uit de gezondheidssector kunnen jou alvast ondersteunen om het welbevinden en de 
gezondheid van ouderen te verhogen. En ook jij als seniorenambtenaar kan bijdragen 
aan de doelstelling van gezondere inwoners door samen te werken met verschillende 
collega’s uit andere beleidsdomeinen. Een duidelijke win-win-winsituatie dus!
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Samenwerking met andere beleidsdomeinen

‘Samenwerken’ is dus hét begrip voor de komende zes jaar. Het staat waarschijnlijk in 
het bestuursakkoord van je gemeente? Je leest het alvast zeker in het strategisch plan 
‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’. Ten slotte is het ook doelstelling 17 van 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarrond je gemeente de komende 
zes jaar zeker zal werken.

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Strategisch_Plan_GezLev_vGCCorr.pdf
https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
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De preventieve gezondheidssector ontwikkelde de afgelopen jaren heel wat nuttige 
preventiemethodieken die zowel lokale ambtenaren als andere publieke en private 
organisaties ondersteunen om een integraal gezondheidsbeleid uit te werken. 
Met Gezonde Gemeente biedt het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg), op basis van 
onder andere de expertise van het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Vlaams 
Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, ondersteuning aan lokale besturen 
voor een integraal preventief gezondheidsbeleid. Het ouderenbeleid haalt hier mee 
winst uit. Als lokaal bestuur kan je bij je Logo terecht voor coaching over een beleids-
matige aanpak van gezondheid. Van een goede analyse van de beginsituatie, bepalen 
van prioriteiten en doelstellingen, uitwerken en uitvoeren van acties tot het evalueren 
en bijsturen ervan. Ze geven je ook advies over projecten, materialen en partners.

Met deze fiche willen we jou en je collega’s inspireren om gezondheid op een meer 
integrale manier op te nemen in de meerjarenplannen. Dit kan je doen door gemeen-
schappelijke doelstellingen te formuleren die je acties meer slagkracht en legitimiteit 
zullen geven. Want met gezamenlijke doelstellingen versterk je de werking van de 
verschillende betrokken beleidsdomeinen.

Vanuit Gezonde Gemeente kan je naadloos de link leggen met het concept ‘leeftijds-
vriendelijke gemeente’ van de Wereldgezondheidsorganisatie en ‘dementievriende-
lijke gemeente’. Een ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ is een inclusieve en toegankelijke 
omgeving voor personen van alle leeftijden die mogelijkheden biedt om actief ouder 
te worden. Het concept ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ geeft concrete strategieën om 
het actief ouder worden te ondersteunen. Voorbeelden van die strategieën: inzetten op 
kernversterking, toegankelijke mobiliteit, maatschappelijke participatie, communicatie, 
gezondheid, aantrekkelijke publieke ruimtes ... Inzetten op een ‘leeftijdsvriendelijke 
gemeente’ is een belangrijke voorspellende factor van de levenskwaliteit van ouderen. 
Het bepaalt in zekere mate hun mogelijkheden om actief én gezond ouder te worden. 

Het doel van een ‘dementievriendelijke gemeente’ is een warme samenleving maken 
waar ook mensen met dementie en hun mantelzorgers hun plaats vinden/hebben. 
Inzetten op een ‘dementievriendelijke gemeente’ is ook een win-win voor iedereen: het 
lokale bestuur, verenigingen, horeca, bedrijven … En natuurlijk nog het meest voor de 
mensen met dementie zelf, hun naasten en iedereen die bij hun zorg betrokken is. 
Een ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ en ‘dementievriendelijke gemeente’ zijn dus 
complementair met Gezonde Gemeente. Gezonde Gemeente biedt daarbij een kader 
om een beleid op te zetten naar verschillende doelgroepen (waaronder ouderen) en 
over verschillende thema’s.

https://www.preventiemethodieken.be
https://www.preventiemethodieken.be
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.dementie.be/themas/dementievriendelijke-gemeente/dementievriendelijk-vlaanderen/
https://www.dementie.be/themas/dementievriendelijke-gemeente/dementievriendelijk-vlaanderen/
https://www.dementie.be/themas/dementievriendelijke-gemeente/dementievriendelijk-vlaanderen/
https://www.dementie.be/themas/dementievriendelijke-gemeente/dementievriendelijk-vlaanderen/
https://www.dementie.be/tandem/projecten/dementievriendelijke-gemeenten/
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Een mix van acties voor een geslaagd beleid

Eenmalige acties zijn niet genoeg om een duurzaam effect op gezondheid te bereiken. 
Het geheim zit ’m in een sterk beleid met een gezonde mix van acties die inspelen op 
zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regelgeving en zorg & begelei-
ding. De Gezonde Gemeente-matrix en de gezondheidsmatrix voor integraal 
beleid hebben  al veel seniorenambtenaren en lokale partners geholpen om deze vier 
strategieën in kaart te brengen. Misschien heb je vanuit het ouderenbeleid weinig 
directe impact op de strategieën ‘omgevingsinterventies’ en ‘zorg en begeleiding’. Een 
samenwerking met de omgevingsdienst of de welzijnsdienst kunnen nieuwe mogelijkhe-
den creëren en zorgen voor een optimale mix van acties. 

Ook het stappenplan en de succesfactoren van Gezonde Gemeente helpen je op weg 
naar een kwalitatief integraal preventief gezondheidsbeleid, waar het ouderenbeleid 
winst uit haalt. In de tool ‘Op gezondheid staat geen leefijd’ vind je nog veel meer 
inspiratie om te werken aan een gezond ouderenbeleid in de gemeente.

© Deswerts Irène - Vlaamse Ouderenraad 

https://www.cirro.zorg-en-gezondheid.be/api/v1/documents/0f8ded6e-9b50-4613-8928-07d721e45610
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/wat-is-een-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.preventiemethodieken.be/lb-matrix-voor-integraal-lokaal-beleid
https://www.preventiemethodieken.be/lb-matrix-voor-integraal-lokaal-beleid
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/stappenplan-gezondheidsbeleid
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-worden
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Burgerparticipatie voor meer draagvlak

Streef naar een beleid en aanbod dat alle inwoners bereikt en kansen geeft. Ga voor 
een laagdrempelige aanpak die zich richt op alle burgers, maar met een verschil-
lende intensiteit voor bepaalde doelgroepen. Denk dus niet enkel aan het uitwer-
ken van categoriale acties die zich toespitsen op één specifieke doelgroep. Richt je 
beleid of actie op alle burgers. Probeer met extra maatregelen en investeringen de 
drempels weg te werken voor personen in kwetsbare situaties. Zo kan je als gemeente 
bijvoorbeeld een laagdrempelig wandelaanbod voorstellen, gericht naar de volledi-
ge bevolking. En je kan extra inspanningen doen om eenzame ouderen of ouderen in 
kwetsbare omstandigheden te bereiken door het aanbod ook bekend te maken via de 
maaltijdbedeling aan huis in de gemeente.

Betrek zoveel mogelijk inwoners bij de ontwikkeling van het lokaal ouderenbeleid. Zo 
vraag je het best ook input en advies aan de lokale ouderenraad. Dat zal zorgen voor 
meer draagvlak en meer gemotiveerde ouderen voor jouw voorstel. Sta open voor hun 
ideeën en adviezen en koppel terug. Op de website www.ouderenraden.be vind je tal 
van inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie. Probeer naast 
ouderen in de ouderenraad ook ouderen die je niet bereikt via het verenigingsleven en 
ouderen in kwetsbare situaties te bereiken. Geef hen inspraak in het beleid en breng 
ook de noden van deze ouderen in kaart door bijvoorbeeld deel te nemen aan de 
ouderenbehoefteonderzoeken. 

We lijsten de voordelen van een samenwerking met het beleidsdomein gezondheid en 
andere beleidsdomeinen hieronder op voor het lokale ouderenbeleid. Jouw plaatselijke 
Logo kan je helpen met de ondersteuning en uitwerking van deze samenwerkingsvoor-
stellen en -ideeën.

Werkte je de afgelopen jaren al nauw samen met de andere beleidsdomeinen? Dan 
kunnen we dit alleen maar toejuichen! Doe vooral zo voort en laat je inspireren door 
onderstaande voorbeelden. Er zijn vast en zeker ook bestaande (ouderen)organisaties 
die al goed samenwerken op lokaal niveau. Laat je inspireren door deze organisaties en 
bouw verder op wat zij al aanbieden.

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/hoe-verklein-je-de-gezondheidskloof/de-plaats-van-proportioneel-universalisme-in-preventie
https://www.ouderenraden.be
http://www.ouderenbehoefteonderzoeken.be
https://www.vlaamse-logos.be
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hoe kunnen de seniorenambtenaar en gezondheidsambte-
naar samenwerken rond gezondheid bij ouderen? 
hoe halen beiden er voordeel uit?

Samen met de gezondheidsambtenaar kan je werken aan een gezondheidsbeleid 
voor ouderen dat inzet op een mix van acties (= zowel op het vlak van educatie, 
omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding). Wat kan de 
gezondheidsambtenaar voor jou betekenen? Hieronder vind je heel wat inspiratie.

Educatie

 — Stimuleer woonzorgcentra in de gemeente om aandacht te schenken aan 
preventieve gezondheid in woonzorgcentra. Bijvoorbeeld: mondgezondheid, 
psychofarmaca, val- en fractuurpreventie en ondervoeding. Woonzorgcentra kunnen 
zich hierbij laten ondersteunen door een procesbegeleider. 

 — Zet ook het belang van geestelijke gezondheid bij ouderen in de kijker. Elk jaar 
wordt er van 1 tot 10 oktober afgeteld naar de Werelddag van de Geestelijke 
Gezondheid. Het zijn 10 dagen waarop we extra stilstaan bij het belang van 
een goede veerkracht. Zilverwijzer is een groepsmethodiek om de geestelijke 
gezondheid van zestigplussers te bevorderen. Deze methodiek kan ook in 
woonzorgcentra gebruikt worden.

 — Koppel ‘gezondheid’ op een leuke manier aan de bestaande activiteiten. Gebruik 
bijvoorbeeld placemats van de voedingsdriehoek tijdens het middagmaal in het 
lokale dienstencentrum.

 — Probeer samen met de communicatieambtenaar en middenveldorganisaties zoveel 
mogelijk ouderen aan te zetten om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken 
dikkedarmkanker en borstkanker.

 — Sensibiliseer ouderen, mantelzorgers en professionele hulpverleners over het belang 
van valvrije woningen, van gezonde voeding, van niet roken en van voldoende 
beweging bij ouderen.

 — Schenk extra aandacht aan het thema valpreventie tijdens de week van de 
valpreventie.

 — Zet in op intergenerationele activiteiten om te leren van elkaar over beweging, 
gezonde voeding, mentaal welbevinden ... Laat ouderen zelf ontdekken via 
workshops waarom inzetten op preventieve gezondheid belangrijk is en hoe ze dat 
kunnen doen.

 — Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. 
Organiseer bijvoorbeeld de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ in je gemeente 
om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen aan te gaan. 

https://www.gezondleven.be/projecten/procesbegeleiding-voor-preventie-in-woonzorgcentra
https://www.gezondleven.be/projecten/zilverwijzer
https://www.gezondleven.be/projecten/zilverwijzer-in-woonzorgcentra
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
http://www.valpreventie.be/Portals/Valpreventie/Documenten/thuis/EVV_Checklist_Boebs.pdf
http://www.valpreventie.be
http://www.valpreventie.be/Aanbod/WeekvandeValpreventie.aspx
http://www.valpreventie.be/Aanbod/WeekvandeValpreventie.aspx
https://www.vad.be/artikels/detail/infosessie-ouder-worden-en-alcohol
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Omgevingsinterventies

 — Organiseer ‘Kwispelstappers’ in jouw gemeente. ‘De Kwispelstappers’ is een project 
waarbij ouderen uit het woonzorgcentrum of het lokale dienstencentrum wekelijks 
wandelen in hun buurt samen met een vrijwilliger en zijn of haar hond.

 — Werk met het project BOEBS (Blijf Op Eigen Benen Staan) aan een valvrije 
gemeente.

 — Volg de richtlijnen van Inter Vlaanderen om in te zetten op toegankelijke 
evenementen, gebouwen, omgevingen en mobiliteit.

 — Stimuleer kleine woningaanpassingen zodat ouderen aangenaam en comfortabel 
thuis kunnen blijven wonen.

 — Organiseer samen een welzijns- of gezondheidsbeurs voor ouderen, zodat ouderen 
het aanbod in de gemeente leren kennen.

Afspraken en regels

 — Maak werk van een alcohol- en tabaksbeleid voor het lokale dienstencentrum. 
Promoot er gezonde drankjes en voeding. Zo zorg je voor een gezond lokaal 
dienstencentrum.

 — Ongeveer acht op de tien bewoners in woonzorgcentra gebruikt langdurig 
psychofarmaca. Werk daarom een beleid rond psychofarmaca uit op maat van je 
woonzorgcentrum. Het draaiboek ‘Psychofarmaca in woonzorgcentra: samen op 
weg naar minder’ ondersteunt je daarbij.

 — Stel een gemeentelijk subsidiereglement op voor kleine woningaanpassingen. 

 — Stel een gemeentelijk subsidiereglement op voor mantelzorgers en voorzie in 
bijkomende ondersteuning. 

https://www.gezondleven.be/projecten/kwispelstappers
https://www.gezondleven.be/projecten/boebs
https://www.inter.vlaanderen
http://www.kenniscentrumwwz.be/woningaanpassing
https://www.vad.be/artikels/detail/een-alcoholbeleid-in-een-lokaal-dienstencentrum
https://www.vad.be/artikels/detail/een-psychofarmacabeleid-in-het-woonzorgcentrum
https://www.vad.be/artikels/detail/een-psychofarmacabeleid-in-het-woonzorgcentrum
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Zorg en begeleiding

 — Zet in op het project Bewegen op Verwijzing. Met Bewegen op Verwijzing 
kunnen ouderen met een verwijsbrief van de huisarts terecht bij een Bewegen op 
Verwijzing-coach die hen helpt om een actieve levensstijl op te bouwen.

 — Zorg voor een kwaliteitsvol rookstopaanbod, want het is nooit te laat om te 
stoppen met roken. Voor rokers die tot kwetsbare groepen behoren, is er een 
rookstopcursus op maat. 

 — Maak psychologische moeilijkheden bij ouderen in de gemeente bespreekbaar. 
Dit is een zeer reëel en actueel thema waar nog vaak een taboe rond heerst.  
Om psychologische moeilijkheden bij ouderen te bespreken kan een Levende 
Bibliotheek een goede insteek zijn.

 — Stel een (inter)gemeentelijke psycholoog ter beschikking om met ouderen te praten 
over hun mentale gezondheid en psychologische moeilijkheden. 

 — Begeleid de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst zodat ze meer 
ouderensensitief worden en zo makkelijker signalen herkennen die wijzen op een 
fysiek, mentaal of sociaal onwelbevinden.  

 — Investeer als gemeente in cultuursensitieve preventieve zorg en begeleiding zodat 
ook ouderen van allochtone afkomst meer en beter bereikt worden. 

© Circuze

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.tabakstop.be/hoe-stoppen-met-roken
https://www.gezondleven.be/projecten/groepscursus-stoppen-met-roken/kwetsbare-groepen
https://www.iedereengeestelijkgezond.be/de-levende-bibliotheek
https://www.iedereengeestelijkgezond.be/de-levende-bibliotheek
http://www.pigmentzorg.be
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hoe kan de seniorenambtenaar input leveren 
aan andere beleidsdomeinen rond preventieve 
gezondheid voor ouderen?

Het is belangrijk om te werken aan een mix van acties om tot een gezond ouderen-
beleid te komen. Andere beleidsdomeinen kunnen je hier zeker bij ondersteunen. 
Hieronder kom je te weten hoe je als seniorenambtenaar nog meer kan bijdragen aan 
gezonde ouderen in samenwerking met andere beleidsdomeinen, door te adviseren 
over acties die de gezondheid van ouderen bevorderen.

Onthaal/communicatie

 — Zet ouderen in bij het onthaal van nieuwe inwoners. Zo voelen ouderen zich nuttig, 
leren ze nieuwe mensen kennen en worden de nieuwkomers goed geholpen.

 — Zorg met de communicatiedienst voor een positieve beeldvorming van ouderen en 
hun routines. De Vlaamse Ouderenraad stelt een fotodatabank ter beschikking met 
realistisch beeldmateriaal van ouderen.

 — Het lokale infoblad wordt vaak gelezen door ouderen. Communiceer dus hierin 
over jouw activiteiten. Zorg dat ouderen op de hoogte zijn, vaak kennen ze het 
aanbod niet. Gebruik foto’s van ouderen uit de lokale gemeenschap in het infoblad. 
Onderzoek als gemeente, ook in tijden van e-government, welke gemeentelijke 
diensten en andere services opnieuw op wijkniveau aangeboden kunnen worden om 
de bereikbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.

 — Verspreid de gemeentelijke communicatie voor ouderen ook naar het lokale 
dienstencentrum, het dagverzorgingscentrum, het woonzorgcentrum en de diensten 
voor gezinszorg.

 — Denk ook aan andere diensten die (kwetsbare) ouderen bereiken om het aanbod 
in de gemeente bekend te maken. Werk bijvoorbeeld samen met poetshulp, 
thuisverpleging, kappers aan huis, pedicure aan huis of apothekers.

© Verstraeten Sien - Vlaamse Ouderenraad 

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/fotodatabank
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Onderwijs

 — Leg contacten met de scholen in de gemeente en zet samen met hen een 
vrijwilligerswerking op. Ouderen willen zich graag nuttig voelen. Zet een 
samenwerking met de scholen in de gemeente op: laat ouderen voorlezen op 
scholen, laat ze helpen bij schoolmaaltijden, schoolfeesten of jassen aan- en uitdoen. 
Of vraag ze om hulp bij het onderhouden van de schoolmoestuin. Ouderen met 
bijzondere kennis kan je vragen om hierover te vertellen aan de leerlingen.

 — Organiseer samen met het volwassenonderwijs een ouderenacademie, zodat 
ouderen de mogelijkheid krijgen om levenslang te leren. 

Jeugd

 — Beweeg ouderen om zich in te zetten voor rookvrije speeltuinen, sportterreinen … 
voor kinderen en jongeren binnen het kader van Generatie Rookvrij. Zo helpen ze 
mee aan het creëren van de eerste rookvrije generatie in ons land.

 — Denk samen met de jeugddienst na over intergenerationele activiteiten. Zoals een 
buitenspeeldag waar ook grootouders zich kunnen uitleven, een quiz of wandeling 
voor jong en oud, een vakantiekamp in het woonzorgcentrum …

 — Organiseer enkele keren per jaar met de jeugdbewegingen/scholen een activiteit in 
het woonzorgcentrum.

 — Laat jongeren en ouderen met de jeugdhuisverantwoordelijke en de centrumleider 
van het lokale dienstencentrum samen kijken naar bv. het WK-voetbal, de Ronde van 
Vlaanderen …

Welzijn

 — Schenk tijdens ‘warme dagen’ extra aandacht aan ouderen, werk een 
warmteactieplan uit voor de gemeente en focus daarbij op buurten waar veel 
ouderen wonen. 

 — Versterk de deskundigheid van de sociale dienst om naast financiële en 
materiële noden ook meer aandacht te hebben voor preventieve gezondheid 
in de maatschappelijke dienstverlening bij ouderen. Leid de maatschappelijk 
werkers bijvoorbeeld op om tijdens huisbezoeken ook aandacht te schenken aan 
valpreventie, een gezond binnenmilieu …

 — Ga met de maatschappelijk werkers van het OCMW proactief en aanklampend op 
zoek naar gevallen van onderbescherming bij ouderen om ze te verhelpen. 

 — Zorg voor voldoende ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente. Dat kan 
door in een mantelzorgpremie te voorzien, maar ook door het uitwerken van een 
ondersteunend aanbod.

https://www.generatierookvrij.be
http://www.vvsg.be/praktijkenbank/Paginas/Op-vakantie-in-het-woonzorgcentrum.aspx
http://warmedagen.be/zorg-voor-anderen
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Omgeving/wonen

 — Adviseer de omgevingsdienst over het inzetten op kernversterking. Zorg voor een 
goede mix van functies in de kern, een goede verbinding tussen de straten en een 
hoge woondichtheid. Zo zorg je voor een hoge walkabilityscore. Door rekening te 
houden met de walkabilityscore bij het plannen en inrichten van de publieke ruimte 
zorg je ervoor dat ouderen meer zullen bewegen.Adviseer de omgevingsdienst over 
het voorzien van voldoende toegankelijke toiletten op openbare plaatsen.

 — Motiveer de omgevingsdienst om nieuwe woonvormen aan te moedigen 
(kangoeroewonen, cohousing …). Zo geef je de sociale ondersteuning en 
vermaatschappelijking van de zorg een stevig duwtje in de rug. Zorg voor extra 
ondersteuning bij ouderen in kwetsbare situaties door hen te informeren over 
samenhuizen.

 — Adviseer de omgevingsdienst over een subsidiereglement voor kleine 
woningaanpassingen in het leven en maak groepsrenovaties in het kader van 
valpreventie en langer thuis wonen toegankelijk. Zo krijgt iedereen de kans om te 
wonen in een gezond huis.

 — Controleer de directe woonomgeving van ouderen op toegankelijkheid en 
‘valkuilen’. Samen met een (groep) vrijwilliger(s), intermediairs en ouderen worden 
de knelpunten opgespoord via een knelpuntenwandeling: losse tegels, gladde 
hellingen, te hoge opstapjes, oversteekplaatsen ... De verschillende knelpunten 
worden per route geïnventariseerd en gaan daarna naar de verantwoordelijke 
personen in de gemeente/stad voor opvolging.

 — Adviseer de omgevingsdienst over een voetgangerscirkel. Dat is een 
aaneengesloten wandelroute die voetgangers in staat stelt om zelfstandig en op 
eigen tempo hun doel al stappend te bereiken (al dan niet met hulpmiddelen).  
Op deze wandelroutes worden voor voetgangers trottoirs geëffend, afritjes 
gemaakt, veilige oversteekplaatsen (met meer groentijd) gerealiseerd, obstakels op 
de voetpaden opgeruimd en rustpunten aangelegd. Voetgangerscirkels verbinden 
belangrijke voorzieningen met elkaar. Er is duidelijke bewegwijzering en voldoende 
verlichting. 

 — Richt de gemeente in voor zowel 8- als 80-jarigen, dan is deze aantrekkelijk voor 
iedereen en krijg je een leeftijdsvriendelijke gemeente.

Milieu

 — Organiseer infosessies over gezondheid en milieu in samenwerking met het Logo.

 — Ondersteun thuiszorgdiensten en leid hen op om op hun ronde ook aandacht te 
hebben voor een gezond binnenmilieu.

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://inter.vlaanderen/gebouw-omgeving
https://www.880cities.org
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/pers/leeftijdsvriendelijke-gemeente-een-hefboom-voor-actief-ouder-worden
http://www.gezondheidenmilieu.be
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/acties_rond_gezond_binnen-860.html
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Mobiliteit

 — Adviseer de mobiliteitsdienst over het bereikbaar maken van populaire 
bestemmingen voor ouderen. Zorg er zo voor dat populaire bestemmingen voor 
ouderen makkelijk toegankelijk zijn te voet of per fiets, maar ook voor minder 
mobiele ouderen via het openbaar vervoer of de mindermobielencentrale. Denk 
hierbij ook aan minder voor de hand liggende locaties zoals het kerkhof, de kerk of 
de bib. Zorg ervoor dat voetgangerslichten bij deze locaties voldoende lang groen 
blijven, zodat ouderen voldoende tijd hebben om over te steken.

 — Pas het STOP-principe toe en geef voorrang aan stappers, dan trappers. Vervolgens 
aan het openbaar vervoer en dan pas aan personenwagens. Zorg ervoor dat 
openbare mobiliteit op elkaar is afgestemd. Zorg voor toegankelijk openbaar 
vervoer.

 — Stimuleer het gebruik van openbaar vervoer door activiteiten te organiseren 
die makkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar zijn of via een systeem van 
derdebetaler.

 — Organiseer samen een cursus elektrisch fietsen met een opfrissing van het 
verkeersreglement. 

Sport

 — Zorg voor een beweegaanbod op maat van (kwetsbare) ouderen. Je kan heel wat 
inspiratie halen uit de Liever Actiever inspiratiebrochure.

 — Geef duidelijk aan welk beginniveau en inspanningsniveau er verwacht wordt voor 
het volgen van een lessenreeks. Zo kunnen mogelijke deelnemers inschatten of het 
aanbod iets voor hen is.

 — Zorg voor intergenerationele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een 
beweegnamiddag voor ouderen en hun kleinkinderen.

 — Ondersteun het plaatselijke woonzorgcentrum met beweegprogramma’s, 
sportdagen en andere initiaties.

https://inter.vlaanderen/mobiliteit
https://inter.vlaanderen/mobiliteit
https://www.gezondleven.be/projecten/liever-actiever/liever-actiever-inspireert
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Economie

 — Promoot boerenmarkten en korte-keteninitiatieven om ouderen de kans te bieden 
om verse voeding uit de nabije omgeving te kopen.

 — Ontmoedig baanwinkels en stimuleer lokale initiatieven om wonen en winkelen in de 
dorpskernen opnieuw aantrekkelijk te maken. De nauwe betrokkenheid van lokale 
handelaars en inwoners is een must om dit kernversterkingsbeleid te doen slagen. 
Door de aanwezigheid van winkels in de dorpskern, krijgen ouderen de kans om te 
voet of per fiets naar de winkel te gaan.

 — Bij de ouderen zit heel wat sociaal kapitaal en dat zetten ze ook graag in. Stimuleer 
als gemeente de vrijwilligerswerking door bijvoorbeeld een vrijwilligersloket op te 
starten.

 — Stimuleer sociaal ondernemerschap waarbij gepensioneerden/ouderen een 
waardevolle rol kunnen vervullen.

Cultuur

 — Organiseer het toneelstuk ‘Trap niet in de val’, een ludiek en tegelijkertijd educatief 
toneelstuk over valpreventie gespeeld voor en door ouderen.

 — Organiseer het toneelstuk ‘Dokter, ik beweeg weer!’, een educatief theaterstuk 
over meer bewegen en minder zitten bij ouderen, gespeeld door 55-plussers. Dit 
ludieke toneelspel maakt ook een mooie link met het Vlaamse project ‘Bewegen Op 
Verwijzing’.

 — Zet een vrouwenavond met verschillende activiteiten op touw. Workshops kunnen 
vergezeld worden van een infomoment over de bevolkingsonderzoeken. Zo kunnen 
vrouwen op een interactieve, ludieke en ontspannen manier kennis maken met de 
bevolkingsonderzoeken en het belang van vroegtijdige opsporing.

 — Organiseer een bib-aan-huis voor ouderen of breng minder mobiele ouderen naar 
de bib met de Minder Mobielen Centrale, zodat ook minder mobiele ouderen de 
kans krijgen om boeken te lezen.

 — Introduceer de UiTPAS in de gemeente. Dit is een niet-stigmatiserende 
kortingskaart die het volledige lokale vrijetijdsaanbod omvat.

 — Zorg voor een rijk vrijetijdsaanbod, zowel ’s avonds als overdag en werk drempels 
van kostprijs tot vervoer weg.

 — Organiseer een fototentoonstelling die vitaliteit bij ouderen in beeld brengt.

https://www.grannysfinest.com/over/
https://www.preventiemethodieken.be/toneelvoorstelling-trap-niet-in-de-val
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.flickr.com/photos/seniorvriendelijkdenhaag/sets/72157668455748671
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voorbeelden van lokale samenwerking

 — ‘Thuis in Gavere’ is een participatietraject dat in Gavere liep, voor en door 
ouderen. Tijdens dit traject werden heel wat ideeën verzameld om lang gezond en 
gelukkig te blijven. Deze ideeën komen van de ouderen zelf en van hun omgeving: 
mantelzorgers, verpleegkundigen, buren, kleinkinderen … De gemeente en het 
OCMW helpen al deze ideeën vorm te geven.

 — In Aalst kwam er een testwoning ‘levenslang wonen’ met alle nieuwste snufjes om 
ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

 — De KWIEK beweegroute in Kortrijk is een route die ouderen fit houdt met behulp 
van het straatmeubilair. 

 — In Izegem doet men premiebezoeken. Wanneer er een verbeteringspremie wordt 
aangevraagd bij de huisvestingsdienst wordt de volledige woning gescreend. Bij de 
aanvraag van een aanpassingspremie wordt naar verschillende categorieën gekeken. 
Zo wordt duidelijk welke van de aangevraagde werken in aanmerking komen voor de 
premie, maar ook welke problemen en gevaren er zijn in de woning. Bij reëel gevaar 
worden werken opgelegd om deze weg te nemen, anders wordt de premie niet 
uitbetaald. 

 — De Buurtkar is een mobiele buurtwinkel die volgens een vaste route door de straten 
van Bornem rijdt. Daarnaast is De Buurtkar een mobiel dienstencentrum: mensen 
kunnen er terecht voor allerlei vragen over zorg en welzijn of voor gemeentelijke 
dienstverlening. De kans is groot dat ze aan de kar andere buurtbewoners 
ontmoeten.

 — In Beveren aan de IJzer werden buurtwinkel, dienstverlening, mobiliteit en 
ontmoetingsplek op één locatie samengebracht: het Dorpspunt in Beveren-
IJzer, een deelgemeente van het West-Vlaamse Alveringem. Het is een plek waar 
inwoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die uit 
het plattelandsdorp verdwenen waren. Een groep bewoners van De Lovie, een 
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, baten het Dorpspunt uit. 
De begeleiders van De Lovie ondersteunen wanneer dat nodig is. In de buurtwinkel 
worden producten van lokale boeren aangeboden. Zo wordt een korte keten 
gerealiseerd.

http://thuisin.gavere.be
http://zorgproeftuinen.be/nl/content/testwoning-levenslang-thuiswonen-laat-je-kennis-maken-met-slimme-zorgoplossingen
https://www.kortrijk.be/kwiekroute
http://www.gezondheidenmilieu.be/data/files/inspiratielijst%20bimi%20acties/gp%20premiebezoeken%20huisvesting%20regio%20izegem.pdf
https://www.bornem.be/product/1098/de-buurtkar
http://www.radicalevernieuwers.be/content/dorpspunt-beveren
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voorbeelden gemeenschappelijke doelstellingen
voor je meerjarenplan 2020-2025

Strategische doelstelling
Onze gemeente focust deze legislatuur op een betere gezondheid van al haar inwoners 
door in te zetten op leefstijl- en omgevingsinterventies.

Operationele doelstelling 1
De gemeente streeft naar een leeftijdsvriendelijk beleid waar ouderen zich thuis voelen 
en gezond ouder kunnen worden in het kader van Gezonde Gemeente.

Acties
 — De gemeente zet in op ouderenparticipatie waarbij we ook ouderen in kwetsbare 

situaties proberen te bereiken.

 — De gemeente biedt vormingen en educatief materiaal aan rond gezond ouder 
worden via ouderenverenigingen en residentiële zorg op maat van ouderen.

Operationele doelstelling 2
De gemeente zet in op een leeftijdsvriendelijke publieke ruimte, waarin ouderen zich 
vlot op een actieve manier kunnen verplaatsen in het kader van Gezonde Gemeente.

Acties
 — De gemeente werkt met het BOEBS-project aan een valvrije gemeente.

 — De gemeente brengt via knelpuntenwandelingen met ouderen de knelpunten in de 
publieke ruimte in kaart. We pakken deze knelpunten aan.

 — De gemeente werkt een voetgangerscirkel uit.
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