
Ouderenbeleidsparticipatie in Gent

Trefdag ouderen en lokaal beleid      07/05/2019

Hoe pakken we het aan?



Participatie van ouderen wordt steeds 
belangrijker: waarom?

• Maatschappelijke uitdagingen worden complexer

• Noodzaak meer in te zetten op samenwerking

• Ouderen worden mondiger en nemen meer initiatief



Participatie = sinds lang een rode draad in 
het Gentse bestuur

• Duidelijke politieke keuze van het bestuur

• Investeren in mensen en middelen

• Oprichting dienst beleidsparticipatie in 2004

• Krachtlijn in de opeenvolgende bestuursakkoorden

• Schepen van inspraak & participatie

• College en stadsdiensten dicht bij de Gentenaar

• DNA Gentse samenleving



Stimuleren ouderenparticipatie: wie?

Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Regie 
Ouderenzorg



Dienst Beleidsparticipatie: werking?

• Op maat van de wijk versus stadsbreed

• 25 wijken - wijkregisseur per wijk

• Stadsbrede regisseurs – bepaalde thema’s





Dienst Beleidsparticipatie: werking?

• Verzamelen van signalen, noden, behoeften…

• Go-between tussen wijk en stadsbestuur

• Verschillende methodieken op maat

• Verschillende rollen: organiseren > ondersteunen 

• Specifieke aandacht diverse doelgroepen, oa ouderen



Dienst Beleidsparticipatie: werking?

Evolutie van methodieken op maat: 
van inspraak naar co-creatie



Methodieken op maat

Wijkdebat

Wijkbeurs

Knelpuntenwandeling

Burgerbudget

Burgerkabinet
Crowdfunding

Tijdelijke Invulling

Buurtbeheer

Wijk aan Zet

Inspraaksessie

Infoavond
Klankbordgroep

Service Design traject



Inspraaksessies & klankbordgroepen



Wijkbeurzen & knelpuntenwandelingen



Tijdelijke invullingen & crowdfunding



Burgerkabinet & burgerbudgetten



Herinrichten B401 – Gentse fly-over 



Dienst regie ouderenzorg

• Centraal aanspreekpunt Gentse ouderen

• Stimuleren samenwerking met alle partners over 
de domeinen heen

• Go-between tussen beleid en Gentse ouderen



Dienst Regie Ouderenzorg: visie

“Gent wordt een leeftijdsvriendelijke stad, waar
elke Gentenaar maximaal en betekenisvol kan
deelnemen aan de maatschappij en zo lang
mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol kan wonen
en leven in zijn buurt”.



Leeftijdsvriendelijk Gent – 5 doelstellingen

Een leeftijdsvriendelijk Gent zorgt er voor dat ouderen, 
ongeacht hun leeftijd:

1. 1. actief kunnen participeren aan het maatschappelijk leven
2. 2. met respect worden benaderd 
3. 3. verbonden blijven met mensen die belangrijk zijn voor hen 
4. 4. gezond en actief kunnen blijven zelfs op zeer oude leeftijd
5. 5. voorziet in gepaste ondersteuning voor wie zorg nodig heeft



Leeftijdsvriendelijk Gent: participatie ouderen 
op vlak van 8 levensdomeinen



Leeftijdsvriendelijk Gent: “rode draden”

> Inspraak, participatie en co-creatie 

> Positieve beeldvorming

> Intergenerationeel werken

> Innovatie



1. Publieke ruimte en gebouwen



“We streven naar een toegankelijke, gezonde,
veilige en ontmoetingsvriendelijke publieke ruimte
die senioren en kwetsbare Gentenaars zelfstandig
kunnen gebruiken”.

Publieke ruimte en gebouwen: doelstelling



Publieke ruimte en gebouwen: acties

> Visietekst leeftijdsvriendelijk openbaar domein

> Organiseren inspraak bij omgevingsaanpassingen

> Signaalfunctie naar interne en externe partners



Samen met ouderen knelpunten in kaart brengen 
en werken aan oplossingen



2. Transport en mobiliteit



Transport en mobiliteit: doelstelling

“We streven naar een geïntegreerde 
mobiliteitsaanpak met specifieke aandacht voor 
senioren en de meest kwetsbaren waarbij 
toegankelijkheid van het aanbod centraal staat”.



Transport en mobiliteit: acties

> Samen met ouderen leemtes en drempels in kaart brengen, vb
scootmobiels, taxicheques,  hoffelijkheidscampagnes… 

> Signaalfunctie naar interne en externe partners, vb
toegankelijkheid haltes, LEZ…

> Organiseren inspraaksessies op maat, bv circulatieplan



Leemtes en drempels in kaart brengen & 

aanpakken 



3. Wonen



Wonen: doelstelling

“We willen senioren zo lang mogelijk zelfstandig 
en kwalitatief thuis laten wonen of in een 
aanpaste woonomgeving in hun buurt”.



Wonen: acties

> Inzetten op levensloopbestendig wonen

> Verder inzetten op betaalbare & kwalitatieve 
assistentiewoningen

> Samen met ouderen experimenteren met 
nieuwe woonvormen





4. Socio-culturele participatie 



Socio-culturele participatie: doelstelling

“We willen senioren in Gent maximaal en zinvol 
laten participeren aan de maatschappij. 

We streven hierbij naar een toegankelijk 
vrijetijdsaanbod  op maat van de Gentse senior”.



Socio-culturele participatie: acties

> Socio-culturele inclusieprojecten woonzorgcentra 

> Generations filmcafé Sphinx met debat

> Complementair aanbod: CasAperta & CasAperta muzieksalon

> Aangepaste programmatie cultuurhuizen 

> Inspraak en participatie ouderen leemtes & drempels, 

vb participatiegroep Vooruit



5. Respect en sociale inclusie 



Respect en Sociale inclusie: doelstelling

“We streven naar een inclusieve samenleving 
waar elke senior in Gent een volwaardige plaats 
inneemt en zich gerespecteerd en betrokken 
voelt”.



Respect en Sociale inclusie: acties

> Pilootproject wandelvoetbal senioren omgeving Zuidpark

> Opstarten leesclub vanuit inspraak

> Dementie:  CasAperta, …





6. Maatschappelijke participatie 



Maatschappelijke participatie: 
doelstellingen

“We streven ernaar dat alle senioren in Gent 
maximaal kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijke leven. Hierbij hebben we  
specifieke aandacht voor kwetsbare 
doelgroepen”. 



Maatschappelijke participatie: thema’s

> Vrijwilligersbeleid

> Mantelzorg: zie thema zorg

> Inspraak, participatie & co-creatie: rode draad



Maatschappelijke participatie: acties

> Centrale plaats voor seniorenraad

> Informeel overleg met ouderenverenigingen

> Inspraakmethodieken op maat alle levensdomeinen

> Toeleiden senioren naar participatie en co-creatie 
projecten, oa burgerbudget, burgerkabinet, 
buurtbeheerprojecten, Wijk aan Zet… 



Samenwerking met de seniorenraad

> Ondersteuning vanuit de stad op inhoudelijk en 
organisatorisch vlak

> Wisselwerking tussen seniorenraad en 
administratie

> Samenwerking opmaak agenda

> Informeel overleg voorzitter – schepen

> Mogelijkheid indienen beleidsadviezen



Samenwerking met de seniorenraad

> Betrekken seniorenraad actuele punten en thema’s, 
oa:

• Structurele betrokkenheid opmaak mantelzorgplan

• Structureel overleg programma seniorenweek

• In kaart brengen drempels lage emissiezone

• In kaart brengen drempels circulatieplan

• Structureel overleg opmaak ouderenbeleidsplan

• …



7. Informatie en communicatie



Informatie en communicatie: doelstelling

“We streven naar de juiste communicatie op het juiste 
moment en zien communicatie als een hefboom om 
drempels te verlagen”.



Communicatie: online & offlineOnline & offline



Storytelling & raconteurs entse



8. Gezondheid en zorg



Gezondheid en zorg: doelstelling

“We zetten in op een betaalbaar en kwalitatief 
zorgcontinuüm voor elke Gentenaar. Hierbij gaat 
extra aandacht uit naar de kwetsbare Gentenaar.”



Gezondheid en zorg: thema’s

Structureel betrekken ouderen bij relevante thema’s 
zoals:

> Mantelzorg: vb praatgroepen om noden te detecteren

> Dementievriendelijk Gent: vb uittesten wandelingen

> Innovatie in de Zorg: vb Hello Jenny





Werkgroep Leeftijdsvriendelijke gemeenten 
VVSG

> Samenkomst Vlaamse steden en gemeenten in Brussel

> Er wordt telkens 1 thema besproken

> Inspiratie voor toepassing in eigen gemeenten

Vb zilverroute, beweegroute, …

> Ideeën worden met senioren verder uitgetest in Gent



Voorbeeldtraject opmaak 
ouderenbeleidsplan 2019-2024 samen 

met Gentse ouderen



Stappen van het inspraaktraject: wat 
gebeurde al?



Stappen van het inspraaktraject: wat volgt 
nog?



Inspraaksessies ouderenbeleidsplan 



Inspraakmoment Ouderenbeleidsplan 
Rozenwatergroep diversiteit



Vragen?



Bedankt voor jouw aandacht!

Els Lecompte
Directeur Regie Ouderenzorg
Els.Lecompte@stad.gent


