Een bondgenootschap
voor demografische
verandering

E

uropa vergrijst. 37% van de wereldbevolking, ongeveer
190 miljoen burgers, is vandaag ouder dan 50 jaar. Het aantal
60-plussers neemt de komende decennia met ongeveer twee
miljoen mensen per jaar toe, terwijl de beroepsbevolking
daalt. Het aantal 80-plussers, die de meeste zorgnoden
hebben, zal ook toenemen. Tegelijkertijd zal de groep
jongeren die informele en formele ondersteuning en zorg
kunnen bieden, krimpen.
Het vinden van duurzame oplossingen om de uitdagingen
van de vergrijzing aan te gaan, is dan ook cruciaal. Preventie,
kwalitatieve zorg, empowerment van mensen om actief en
zelfstandig te leven, zijn de belangrijkste elementen om
iedereen een kwaliteitsvol leven te garanderen.
Leeftijdsvriendelijke omgevingen dragen bij aan de
verwezenlijking hiervan. “Leeftijdsvriendelijk” is volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het proces waarbij
men op zoek gaat naar mogelijkheden om de gezondheid,
participatie en veiligheid van ouderen te maximaliseren, om
zo de levenskwaliteit bij het ouder worden te garanderen.
Het bevorderen van leeftijdsvriendelijke omgevingen is het
doel van het bondgenootschap voor demografische
verandering. Dit bondgenootschap verzamelt overheden en
andere belanghebbenden op lokaal, regionaal en nationaal
niveau in Europa, die mee een actieplan voor
leeftijdsvriendelijke omgevingen willen ontwikkelen en
implementeren.
Andere
belanghebbenden,
zoals
universiteiten, onderzoekscentra, middenveldorganisaties
en bedrijven kunnen ook deelnemen aan dit
bondgenootschap om hun expertise te delen en te leren van
de ervaringen van anderen.
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Dit bondgenootschap voor demografische verandering

• Beperkt lidmaatschap:

verzamelt lokale, regionale en nationale overheden en

mogelijk

andere belanghebbenden met oog op samenwerking en

organisatie, en voor lokale, regionale en nationale

ontwikkeling van evidence-based oplossingen die actief

overheden

en

Het

leeftijdsvriendelijk actieplan te implementeren. Deze

bondgenootschap, deze Covenant bouwt verder op de

leden onderschrijven de overkoepelende doelstelling

resultaten van AFE-INNOVNET, een thematisch netwerk

en visie van de Covenant en zijn bereid samen te

over innovatie voor leeftijdsvriendelijke omgevingen, en

werken met andere leden van het bondgenootschap.

gezond

ouder

worden

ondersteunen.

voor

elke

die

nog

belanghebbende
niet

klaar

zijn

non-profit
om

een

werkt nauw samen met bestaande initiatieven zoals het
WHO Global Network on Age-Friendly Cities and

• Partners:

Communities, het WHO-Europe Healthy City Network, en

mogelijk

het European Innovation Partnership on Active and

overkoepelende doelstelling en visie van de Covenant

Healthy Ageing.

onderschrijft en er zich toe verbindt om samen te

voor

elke

andere

organisatie

die

werken met andere leden van dit bondgenootschap.
Dit bondgenootschap is een internationale vereniging
zonder winstoogmerk onder het Belgisch recht en werd
gelanceerd op 7 december 2015.

WIE ZIJN DE LEDEN VAN DIT
BONDGENOOTSCHAP?

DE VOORDELEN VAN LIDMAATSCHAP VAN
DE “COVENANT ON DEMOGRAPHIC
CHANGE”
Volwaardige leden:
• hebben stemrecht bij de bestuurlijke aspecten van

Er zijn drie categorieën van leden:

de Covenant (inclusief de verkiezing van de
voorzitter);

• Volwaardig lidmaatschap:
mogelijk voor alle lokale, regionale en nationale
overheden in de EU en de EU-geassocieerde landen, en
voor de formele netwerken van lokale en regionale
overheden. Volwaardige leden onderschrijven de
overkoepelende doelstelling en visie van de Covenant,
waaronder het verdrag van Dublin 2013. Ze verbinden
zich formeel tot de implementatie van een
leeftijdsvriendelijke omgeving, delen informatie met
andere leden over hun actieplan en brengen verslag uit
aan de Covenant over de vooruitgang van hun
actieplan.

• krijgen ondersteuning van het secretariaat van de
Covenant;
• zijn zichtbaar op de website met informatie over
hun

actieplan

e.d.;

http://afeinnovnet.eu/content/towards-covenant
• kunnen goede praktijken uitwisselen met andere
lokale besturen en leden van het bondgenootschap;
• zijn automatisch lid van het WHO Global Network
for Age Friendly Environments;
• kunnen deel nemen aan toekomstige workshops
en werkbezoeken.
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de

Eenvoudig lidmaatschap:

De overheid kan vervolgens samen met ouderen
prioriteiten bepalen om een actieplan te ontwikkelen.

• hebben stemrecht bij de bestuurlijke aspecten van

Indien gewenst, kan men met één thema beginnen, om

de Covenant (exclusief de verkiezing van de

later

uit

te

breiden

naar

andere

thema’s.

Dit

voorzitter);

bondgenootschap wil geen concurrentie veroorzaken om
zo snel mogelijk de meest leeftijdsvriendelijke omgeving

• zijn zichtbaar op de website, en kunnen informatie
opladen (bv. goede praktijken);

te worden, maar wil vooruitgang en samenwerking
stimuleren.

• kunnen deel nemen aan toekomstige workshops en
werkbezoeken en partnerschappen aangaan.

ZIJN ER SUBSIDIES BIJ BETROKKEN?
Partners:
Nee, dit is geen subsidieprogramma en biedt geen
•

zijn zichtbaar op de website en kunnen nietcommerciële

informatie

opladen

(bv.

goede

praktijken);

financiële steun. Het secretariaat geeft wel informatie
over Europese subsidiekanalen en ondersteunt de leden
van dit bondgenootschap bij projectvoorstellen voor
Europese projecten.

• kunnen deelnemen aan toekomstige workshops en
werkbezoeken en partnerschappen aan gaan.

ZIJN ER KOSTEN VERBONDEN AAN
HET LIDMAATSCHAP?
HOE KUNNEN VOLWAARDIGE LEDEN
EEN ACTIEPLAN ONTWIKKELEN VOOR
LEEFTIJDSVRIENDELIJKE
OMGEVINGEN?

Voorlopig is het lidmaatschap gratis.

Een actieplan begint bij het in kaart brengen van de
behoeften: samen met bij voorkeur oudere burgers
beschrijven wat er al bestaat en wat er nodig is om te
voorzien in hun behoeften. Deze inventarisatie moet
een overzicht opleveren van wat er al gebeurt binnen
de

acht

domeinen

van

de

leeftijdsvriendelijke

benadering: wonen, sociale, culturele en politieke
participatie,

respect

en

sociale

inclusie,

burgerparticipatie en tewerkstelling, communicatie en
informatie,

gezondheidszorg

en

welzijnsdiensten,

publieke ruimte en infrastructuur en tot slot mobiliteit.
CHAPTER
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Waarom moeten Europese lokale en
regionale overheden inzetten op
leeftijdsvriendelijkheid?

In heel wat lidstaten van de Europese Unie

zijn de

regionale en lokale overheden bevoegd voor aspecten van
sociaal beleid, zoals gezondheidszorg, onderwijs en
opleiding, ondernemerschap, arbeidsmarkt, infrastructuur,
vervoer enz. Hun beleid en acties zijn cruciaal om te zorgen
dat goederen en diensten toegankelijk zijn voor alle

Behalve economische voordelen, zijn leeftijdsvriendelijke

burgers.

omgevingen ook een middel om de rechten van ouderen te
beschermen, ongeacht hun leeftijd en hun capaciteiten.

Investeren in leeftijdsvriendelijke omgevingen vestigt de
aandacht op het belang van preventie en het versterken
van ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te leven,
waardoor de druk op mantelzorgers en formele zorg, en
dus op overheidsbudgetten, daalt. Leeftijdsvriendelijkheid
ondersteunt ook de bevolking om actief bij te dragen aan
het sociaal en economisch leven in hun omgeving, door het
gebruik van goederen en diensten, door tewerkstelling en
vrijwilligerswerk. Een studie in het Verenigd Koninkrijk
(2011) toont aan dat 65-plussers netto 47 miljoen euro
bijdragen aan de Britse economie, door onder andere het
betalen van belastingen, koopkracht, verlenen van sociale
zorg en de waarde van hun vrijwilligerswerk. De
onderzoekers schatten dat door de vergrijzing deze
bijdrage zal groeien tot 90 miljoen euro tegen 2030.

Leeftijdsvriendelijkheid garandeert gelijke kansen voor
ouderen, zodat ze kunnen participeren in de samenleving
en waardig ouder kunnen worden. Bovendien zijn
leeftijdsvriendelijke omgevingen niet enkel nuttig voor
ouderen, maar voor alle generaties, bijvoorbeeld een
betere toegankelijkheid van de publieke ruimte en het
openbaar vervoer is ook handig voor gezinnen met
kinderwagens en mensen met een beperking.
Tot slot kunnen lokale en regionale overheden een
sleutelrol spelen: hun steun is cruciaal bij de duurzaamheid
van leeftijdsvriendelijke initiatieven. Het creëren van
leeftijdsvriendelijke omgevingen is een goede manier om
samenwerking

verschillende

partners

(beleidsmakers, werkgevers, burgers, middenveld enz.) te
bevorderen.

Gemeenten en regio’s moeten meer
werken via Europese partnerschappen:
we kunnen samen nieuwe concepten,
nieuwe instrumenten en nieuwe
diensten, die de toegankelijkheid
verbeteren,
ontwikkelen,
en de
mobiliteit van ouderen bevorderen.
Zodat ouderen zo lang mogelijk
onafhankelijk kunnen zijn.
Markku Markkula
Voorzitter van het Comité
van de Regio’s
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Wat gebeurt er in Europa rond de
ontwikkeling van leeftijdsvriendelijke
omgevingen?
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2007

2014

• Publicatie van de gids WHO Age-friendly Cities and
Communities: A Global Guide

• Lancering van het thematisch netwerk AFE-INNOVNET
over innovatie voor leeftijdsvriendelijke omgevingen met
de financiële steun van de Europese commissie. Het
netwerk moet lokale en regionale overheden en andere

2010
• Oprichting van het WHO Global Network of Age-friendly
Cities and Communities

belanghebbenden mobiliseren om praktijken uit te
wisselen en van elkaar te leren.
• Publicatie van het rapport van het European Social

• Lancering van het Europees Innovation Partnership on

Protection

Committee

over

adequate

sociale

Active and Healthy Ageing (EIP AHA), waarvan één

bescherming voor personen met een langdurige zorgnood

actiegroep

werkt

in een vergrijzende samenleving. Dit rapport verwijst ook

omgevingen

en

rond
de

leeftijdsvriendelijke

voorbereiding

van

een

naar het belang van leeftijdsvriendelijke omgevingen.

bondgenootschap voor demografische verandering.

2015
• Publicatie van een nota van de Europese Commissie over

2011
• Verdrag van Dublin “Age-Friendly

de Europese zilveren economie (“Growing the European
Cities

and

Communities”, ondertekend door 40 burgemeesters

Silver Economy”). Publicatie van het rapport van de OESO
over vergrijzende steden (“Ageing in Cities”).

tijdens het eerste internationale WHO congres over
leeftijdsvriendelijke omgevingen.

• Publicatie van een studie van de Internationale
Arbeidsorganisatie in 46 landen over tekorten in de

2012
• Europees jaar 2012 over actief ouder worden en
intergenerationele solidariteit. De EY2012 coalitie vraagt
om een formeel engagement voor de ontwikkeling van
leeftijdsvriendelijke omgevingen in Europa via een
bondgenootschap voor demografische verandering.

2013
• Tweede versie van het verdrag van Dublin over
leeftijdsvriendelijke omgevingen, ondertekend door 60
steden en gemeenten. Het verdrag omvat een nieuwe
Europese belofte over de verdere ontwikkeling van
leeftijdsvriendelijkheid gemeenten.
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langdurige zorg en bescherming van ouderen (“Long Term
Care protection for older persons: A review of coverage
deficits in 46 countries”)
• Publicatie van het WHO rapport over vergrijzing en
gezondheid (“World report on Ageing and Health”), dat
het belang van leeftijdsvriendelijkheid benadrukt.
• Lancering van het bondgenootschap voor demografische
verandering
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WAT ZIJN LEEFTIJDSVRIENDELIJKE
OMGEVINGEN?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn de

De WHO publiceerde in 2007 een handleiding met een

fysieke en sociale omgeving belangrijke determinanten van

toelichting van de 8 verschillende domeinen van

het gezond, autonoom en kwaliteitsvol ouder worden.

leeftijdsvriendelijke omgevingen. Deze domeinen zijn:
wonen, sociale, culturele en politieke participatie, respect
en sociale inclusie, burgerparticipatie en tewerkstelling,
communicatie

en

informatie,

gezondheidszorg

slot mobiliteit. Deze domeinen zijn de blaadjes van de
WHO-bloem:

Housing
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en

welzijnsdiensten, publieke ruimte en infrastructuur en tot

Housing

Een gemeente, of een regionale overheid is
leeftijdsvriendelijk wanneer ze er voor zorgt dat mensen van
alle leeftijdsgroepen actief kunnen deelnemen aan
maatschappelijke activiteiten, wanneer ze mensen,
ongeacht hun leeftijd, respectvol behandeld, en wanneer ze
de meest kwetsbare groepen beschermd. Een
leeftijdsvriendelijke gemeente is een plek die mensen helpt
om gezond en actief te blijven. Leeftijdsvriendelijkheid
begint bij het luisteren naar de mensen en begrijpen wat ze
willen en nodig hebben om kwaliteitsvol ouder te worden.

4.1 WONEN

WAAROM IS AANDACHT VOOR WONEN BELANGRIJK?
Kwalitatieve, betaalbare en goed ontworpen huisvesting heeft een belangrijk invloed op de gezondheid en de levenskwaliteit
van ouderen. Hierdoor kunnen mensen zelfstandig en actief ouder worden in hun omgeving.
De toegankelijkheid en de nabijheid van dienstverlening in de omgeving zorgt ervoor dat oudere mensen comfortabel en
veilig leven. De betaalbaarheid van hun huisvesting geeft hen rust, een gevoel van stabiliteit en draagt bij tot hun sociale
inclusie.
Inherent draagt huisvesting ook tot iemands’ sociale identiteit, status en plaats in de samenleving.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

In
Alicante
(Spanje)
startte
het
gemeentebestuur in 2003 met een project
rond intergenerationele huisvesting en
dienstverlening. Het project werkt rond de
specifieke woonwensen van ouderen en
jongeren met een laag inkomen.
244
betaalbare,
intergenerationele
wooneenheden in centrale delen van de stad
moeten een ondersteunende omgeving en
een gemeenschapsgevoel bij de bewoners
creëren.

In Nantes (Frankrijk) is een woonprogramma
gelanceerd
met
appartementen
die
aanpasbaar zijn aan de verschillende
behoeften doorheen de levensloop van de
bewoners:
 flexibele tussenmuren om meer of minder
kamers te creëren;
 bedrading is voorzien voor de installatie
van tele-hulpverlening;
 gedeelde ruimtes in het gebouw die
intergenerationele uitwisseling mogelijk
moeten maken;
 winkels op de begane grond.
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In Brussel (België) informeert
en adviseert de organisatie
“Infor-Homes
Bruxelles”
ouderen
over
verschillende
huisvestings-mogelijkheden. De
organisatie werkt ook aan
kwaliteit van de zorg en aan de
strijd
tegen
oudermis(be)handeling.

4.2 SOCIALE PARTICIPATIE

WAAROM IS SOCIALE, CULTURELE EN POLITIEKE PARTICIPATIE BELANGRIJK?
Sociale dynamiek en sociale relaties leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van leven, zowel qua praktische als emotionele
ondersteuning. Deelnemen aan ontspannende, sociale, culturele en spirituele activiteiten bevordert de integratie van
ouderen in de samenleving en helpt hen om actief ouder te worden.
Participatie aan sociale activiteiten beschermt ouderen tegen sociaal isolement. Maar intergenerationele activiteiten zijn ook
wederzijds verrijkend: ouderen geven kennis, traditie en ervaring door aan jongeren, en jongeren op hun beurt kunnen
ouderen helpen, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met nieuwe technologieën.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

“Generation Games” is een
intergenerationeel evenement in
Rotterdam
(Nederland).
Het
verbindt mensen van alle leeftijden
door middel van sport.

Naar aanleiding van een studie waaruit blijkt dat
maaltijden aan huis bijdragen aan het sociaal
isolement van ouderen, en hen niet perse aanmoedigt
om te eten, is men in Genève (Zwitserland) gestart
met het project ‘Rond de tafel’. Een keer per week
gaat een groep ouderen samen met een vrijwilliger
lunchen in een restaurant. Een vrijwilliger haalt
ouderen met een beperkte mobiliteit thuis op.

De Betties is een intergenerationeel koor in het
woonzorgcentrum ‘Huis Perrekes’ in Geel (België). Het koor
heeft ongeveer 70 leden en bestaat uit jongeren en ouderen,
mensen met dementie en hun verzorgers. Families van de
bewoners en de medewerkers zijn ook nauw betrokken bij het
koor.
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Warschau (Polen) ontwikkelt een
nieuw
activiteitencentrum
voor
ouderen. Het centrum wil inzetten op
de gezondheid en het welzijn van
ouderen, vrijwilligerswerk stimuleren,
de
generatiekloof
overbruggen,
sociaal
dialoog
opstarten,
de
beeldvorming
rond
ouderen
verbeteren, en mensen van middelbare
leeftijd
voorbereiden
voor
een
kwalitatief leven later.

4.3 RESPECT EN SOCIALE INCLUSIE

WAAROM ZIJN RESPECT EN SOCIALE INCLUSIE BELANGRIJK?
Negatieve beeldvorming over ouderen bestaat nog steeds. Een negatieve publieke opinie, gedrag en vooroordelen over
ouderen kunnen ouderen uitsluiten, en daardoor bijdragen aan de isolatie van ouderen. Ouderen een waardevolle betekenis
geven in de samenleving zal dit gevoel van uitsluiting voorkomen.
Bovendien zien we vaak een gebrek aan betrokkenheid van ouderen bij de beslissingen die hen aangaan. Als we relevante
producten en diensten willen ontwikkelen voor ouderen, moeten we die ouderen betrekken in het gehele
ontwikkelingsproces.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

In Frederiksberg (Denemarken) is een woonzorgcentrum
geopend op de begane grond van een flatgebouw.
Gemeenschappelijke ruimtes bevorderen de interactie
tussen de bewoners van het woonzorgcentrum en de
bewoners van de appartementen. Dit project bevordert
intergenerationele uitwisseling, en zorgt ervoor dat de
bewoners van het woonzorgcentrum betrokken zijn bij het
dagelijkse leven van de andere bewoners.

In Brugge (België) is het winkelpersoneel
opgeleid om tekenen van dementie te herkennen,
zodat ze deze klanten kunnen bedienen met
respect en begrip. Door het verhogen van het
bewustzijn en het opleiden van burgers, wordt de
kwaliteit van leven van mensen met dementie
verbeterd. Personen met dementie voelen zich
hierdoor beter op hun gemak tijdens hun
dagelijkse boodschappen.

Cymru Older People’s Alliance is een netwerk van
ouderen in Wales (VK), dat werd opgericht om de stem
van ouderen te laten weerklinken en beleid en praktijk
te beïnvloeden. Door de directe vertegenwoordiging
van ouderen op alle beleidsniveaus, zijn ouderen
gewaardeerde partners. Ze geven de nationale agenda
mee vorm zodat ouderen in Wales kwaliteitsvol en
actief ouder kunnen worden..
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4.4 BURGERPARTICIPATIE EN
TEWERKSTELLING

WAAROM ZIJN BURGERPARTICIPATIE EN TEWERKSTELLING BELANGRIJK?
Het domein van burgerparticipatie en tewerkstelling erkent de bijdrage van ouderen aan het sociaal en economisch leven,
onder andere door hun tewerkstelling, vrijwilligerswerk of burgerschap. Ouderen halen voldoening uit vrijwilligerswerk of
tewerkstelling, en deze vormen van participatie dragen bij aan hun gezondheid, intergenerationele contacten en
mogelijkheden tot levenslang leren.
Meldingen van leeftijdsdiscriminatie op het werk komen regelmatig voor. Een positieve houding van werkgevers ten aanzien
van oudere werknemers op de werkvloer bevordert gelijke kansen op het werk voor ouderen, en draagt bij aan de
kennisoverdracht tussen oudere en jongere werknemers.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

Reutlingen
(Duisland)
heeft
een
gezinsvriendelijke cultuur geïntroduceerd
bij het stadsbestuur. Het stadsbestuur
ondersteunt haar medewerkers bij het
combineren van gezin en werk, maakt de reintegratie op de werkvloer na het
verstrekken van zorg aan familieleden
mogelijk, … Hierdoor zijn de medewerkers
gemotiveerd en is er minder verloop onder
het personeel.

Het “Centrum voor Levenslang Leren” in
Praag (Tsjechië) ontwikkelt een nieuw model
van intergenerationeel algemeen onderwijs
voor alle leeftijden. Kwalitatieve lessen aan
een betaalbare prijs moeten onderwijs
toegankelijk maken voor kwetsbare groepen,
zoals gepensioneerden en werklozen.

“Senior Enterprise” is een Iers initiatief met
steun van de EU, dat de ondernemingszin van
ouderen wil bevorderen. Het helpt 50-plussers
bij de opstart of investering in een bedrijf, of
om als adviseur aan de slag te gaan in nieuwe
ondernemingen.
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4.5 COMMUNICATIE EN INFORMATIE

WAAROM IS COMMUNICATIE EN INFORMATIE BELANGRIJK?
In contact blijven met familie, vrienden, evenementen, nieuws en activiteiten met tijdige, toegankelijke en praktische informatie is
een belangrijk onderdeel van actief ouder te worden. Informatie in al zijn vormen zorgt voor een voortdurende verbinding met de
wereld over verschillende thema’s: vrije tijd, sociale participatie, gezondheidsdiensten, praktische adviezen, ...
Technologie kan echter ook leiden tot sociale uitsluiting. Betaalbare toegang tot computers voor ouderen in
gemeenschapsvoorzieningen en aangepaste computertrainingen kunnen helpen bij het verbeteren van de digitale geletterdheid van
ouderen.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

Edmonton (Canada) is van plan om
leeftijdsvriendelijke communicatierichtlijnen
en
sjablonen
voor
dienstverleners
te
ontwikkelen, rekening houdend met de noden
en diversiteit van de oudere bevolking.

Krakow (Polen) ontwikkelt een webpagina
(dlaseniora.krakow.pl) om oudere bewoners
te informeren over actuele gebeurtenissen en
activiteiten in de gemeente.

Portland (US) is gestart met een 24-uurs hulplijn,
waarbij een echte persoon aan de andere kant van
de lijn informatie
geeft
over diensten,
evenementen, sociale activiteiten en andere zaken
die betrekking hebben op het ouder worden. Deze
hulplijn is zeer positief beoordeeld door de
ouderen. De toegankelijkheid van de informatie en
de persoonlijke aanpak worden erg op prijs gesteld.
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In Stockholm (Zweden) organiseert
men IPad cafés voor ouderen tussen
65 en 95 jaar, die vertrouwd willen
geraken met nieuwe technologieën.
Bezoekers kunnen leren hoe tablets
werken, wat ze er mee kunnen doen
enz. De inhoud van elk IPad café is
gebaseerd op de wensen en behoeften
van de deelnemers.

4.6 GEZONDHEIDSZORG EN
WELZIJNSDIENSTEN
WAAROM IS AANDACHT VOOR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJNSDIENSTEN BELANGRIJK?
Toegankelijke en betaalbare dienstverlening is cruciaal om de oudere bevolking gezond, onafhankelijk en actief te houden. Dit vraagt om
een aangepast aanbod van gunstig gelegen (gezondheids)zorg en welzijnsgerelateerde diensten, in de nabijheid van ouderen, en
opgeleide medewerkers.
Een breed aanbod van zorg- en welzijnsdiensten, zoals preventie, ziekenhuizen, dagverzorgingscentra, revalidatievoorzieningen,
woonzorgcentra, thuiszorg en palliatieve zorg, is nodig om aan de verschillende behoeften van ouderen tegemoet te komen.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

In Tampere (Finland) zorgt het “Kotitori” model
voor
één
contactpunt
waarmee
alle
thuiszorgdiensten toegankelijk zijn voor oudere
mensen en hun familie. “Kotitori” integreert
diensten van publieke, private en andere
aanbieders. Ouderen genieten van een op maat
samengesteld
pakket
van
diensten
van
verschillende zorgverleners en kunnen ook
sociale activiteiten en hobby’s hieraan
toevoegen..

Tallinn (Estland) heeft een sociale alarmknop
ontwikkeld om het gevoel van veiligheid te
verhogen bij ouderen of mensen met een
beperking. Klanten kunnen gebruik maken van
deze knop bij een val, een onverwachte
medische situatie of wanneer andere hulp
noodzakelijk is (brand enz.). Dit project zorgt
ervoor dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen wonen.

“Life Long Living“ is een Deens model gericht op het
bevorderen van de interactie tussen ouderen en de
gemeente Fredericia, om dagelijkste preventie te
versterken In plaats van enkele de traditionele curatieve
zorg aan te bieden, zet men hoog in op dagelijkse
preventie en rehabilitatie. Dit model wil de fysieke,
sociale en cognitieve vaardigheden van ouderen
stimuleren om leeftijdsgerelateerde afhankelijkheid en
kwetsbaarheid zo lang mogelijk uit te stellen.
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4.7 PUBLIEKE RUIMTE EN
INFRASTRUCTUUR

WAAROM IS AANDACHT VOOR PUBLIEKE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR BELANGRIJK?
Aandacht voor publieke ruimte en infrastructuur is een belangrijk onderdeel van een leeftijdsvriendelijke omgeving. De
openbare ruimte ondersteunt of belemmert fysieke activiteiten, en daardoor ook de gezondheid en het welzijn van de
inwoners. De inrichting van de publieke ruimte heeft een grote impact op de mobiliteit, de toegang tot diensten, sociale
participatie, de onafhankelijkheid van mensen en finaal de kwaliteit van leven, die verbetert wanneer ouderen zelfstandig
naar buiten kunnen gaan.
Een aangename stad met goed onderhouden straten, voldoende rustplaatsen, veilige voetpaden en toegankelijke openbare
gebouwen, zorgt voor een goede leefomgeving voor ouderen en creëert mogelijkheden voor ageing-in-place. Zo’n
leefomgeving bevordert het gebruik van de openbare ruimte en bevordert interactie met anderen. Bovendien is het
aanpassen van de openbare ruimte niet enkel gunstig voor ouderen, maar voor alle inwoners.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

Voor het installeren van nieuwe zitbanken, heeft Dijon
(Frankrijk)
vier
overlegmomenten
en
bezoeken
georganiseerd. Tijdens drie van deze momenten konden
burgers, en ook ouderen, aangeven welke plekken het best
zijn om de banken te installeren. Zo ontdekte het bestuur dat
er te weinig banken zijn op de markt. De laatste bijeenkomst
werd georganiseerd voor de stadsdiensten en ging over het
installeren en het onderhoud van de banken.

Aalbeke (België)
ontwikkelde 4
wandelingen, geschikt
specifiek voor mensen
met dementie. De
wandelingen zijn
aangegeven met
eenvoudige borden.

In Tampere (Finland), heeft het Nekala park, dat
gelegen is in een gebied waar veel ouderen wonen,
toegankelijke zitplaatsen en brede paden. Aangepaste
sporttoestellen en oefenbanen voor ouderen zijn
aanwezig. De aanplanting zorgt voor een aangename
omgeving en draagt zo bij aan gezond en actief ouder
worden.
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4.8 MOBILITEIT

WAAROM IS MOBILITEIT BELANGRIJK?
Als mensen ouder worden, veranderen hun mobiliteitspatronen. Toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer is belangrijk:
het zorgt ervoor dat ouderen actief ouder kunnen worden in hun eigen omgeving. Mobiliteit is ook essentieel om toegang
te krijgen tot diensten zoals gezondheidszorg of winkelcentra. Hierdoor blijven ouderen verbonden met hun omgeving.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN

Ljubljana (Slovenië) investeerde veel in de
toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het stelt
gratis elektrische voertuigen ter beschikking
waarmee ouderen zich kunnen verplaatsen door het
stadscentrum.

Salzburg (Oostenrijk) helpt ouderen bij
het veilig gebruik van het openbaar
vervoer. Men organiseert hiervoor
trainingsdagen voor oudere passagiers,
en een opleiding voor het personeel van
het openbaar vervoer.

Lyon (France) ontwikkelde de “Cyclopousse”, een
innovatieve fietstaxi die tegen een lage prijs twee
mensen vervoert naar hun bestemming binnen een
straal van 1,5 km. De chauffeurs zijn speciaal
opgeleid om hun oudere passagiers te begeleiden.
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Tallinn
(Estland)
implementeerde
een
gratis
openbaar vervoer beleid voor
haar burgers. Dit draagt niet
enkel bij aan de mobiliteit van de
oudere
bevolking,
maar
verbeterde eveneens de lokale
economie.

INFORMATIE:
Wonen:
- Brussels (België): http://www.inforhomesasbl.be/
- Nantes (Frankrijk): http://bit.ly/1ItE8TM
- Alicante (Spanje): http://bit.ly/12HZxaL
Sociale participatie:
- Rotterdam (Nederland): http://www.generationgames.com/
- Geneva (Zwitserland): http://bit.ly/1qoRo6t
- Geel (België): https://www.facebook.com/DeBetties
- Warsaw (Polen): http://daaproject.eu/projects/warsaw/english/
Respect en sociale inclusie:
- Wales (UK): http://www.agealliancewales.org.uk/
- Brugge (België): http://www.dementievriendelijkbrugge.be/
- Frederiksberg (Denemarken): http://bit.ly/1wuzSAo
Burgerparticipatie en tewerkstelling:
- Senior Enterprise (Ierland) http://www.ouderenterprise.ie/
- Prague (Tsjechië): http://bit.ly/1BvzbIj
- Reutlingen (Duitsland): http://bit.ly/1yL0Cvi
Communicatie en informatie:
- Edmonton (Canada): http://bit.ly/1waYlHD
- Krakow (Polen): www.dlaseniora.krakow.pl
- Portland (US): http://bit.ly/131SY45
- Stockholm (Zweden): http://bit.ly/1ItL8QE
Gezondheidszorg en welzijnsdiensten:
- Tampere (Finland): http://www.tampereenkotitori.fi/
- Tallinn (Estonia): http://www.tallinn.ee/Teenus-Panic-button-service
- Fredericia (Denenmarken): http://bit.ly/1seUqps
Publieke ruimte en infrastructuur:
- Dijon (Frankrijk): http://bit.ly/1yL3oRh
- Aalbeke (België): http://bit.ly/1wW6i6p
- Tampere (Finland): http://bit.ly/1zIJwwv
Mobiliteit:
- Ljubljana (Slovenië): http://bit.ly/1vzl9gw
- Salzburg (Oostenrijk): http://bit.ly/1AaseID
- Lyon (Frankrijk): http://bit.ly/1vzlrE0
- Tallinn (Estland): http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhismobiliteit/
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Deel

5

Toetreden tot het bondgenootschap voor demografische
verandering

Op 7 december 2015 ondertekende heel wat lokale en regionale overheden uit diverse Europese landen
dit bondgenootschap voor demografische verandering. Ook enkele Vlaamse gemeenten gingen het
engagement aan om in te zetten op een leeftijdsvriendelijke omgeving.
Elke Vlaamse gemeente kan nog steeds toetreden tot dit bondgenootschap voor demografische
verandering. Met de ondertekening maken lokale besturen duidelijk dat ze actief en gezond ouder
worden in hun gemeente mee mogelijk maken.
Voorlopig is het lidmaatschap gratis. Het lidmaatschap heeft volgende voordelen:


Zichtbaar blijven op de website;



Goede praktijken uitwisselen met andere lokale besturen;



Lid zijn van de WHO Global Network for Age Frienly Environments;



De mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan toekomstige workshops of werkbezoeken.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Lise Switsers, stafmedewerker ouderenbeleid VVSG.
Bezoek de website voor meer informatie.
“Toetreden tot dit bondgenootschap kan dienen als een
engagementsverklaring om lokaal meer aandacht te krijgen voor
leeftijdsvriendelijkheid, het kan namelijk een beweging op gang
zetten. Het was geen extra werk of moeite om ons als lokaal
bestuur lid te maken, vermits wij reeds op verschillende
domeinen m.b.t. leeftijdsvriendelijkheid actief waren alvorens dit
netwerk
gelanceerd
werd.
Deze
visie
rond
leeftijdsvriendelijkheid onderschrijven kan richtinggevend zijn
bij het opstellen van een meerjarenplanning en kan de kans
creëren om leeftijdsvriendelijkheid lokaal structureel in te
bedden.”

Tania Huybrechts
Adviseur ouderenbeleid Turnhout

Het thematische AFE-INNOVNET Network is een project met financiering van het ICT Policy SupportProgramme (ICT PSP), subsidieakkoord
n° 620978

