
Oproep relevante partnerorganisatie 

 pagina 1 van 4 

 

 

Afdeling Beleidsontwikkeling 

Koning Albert II-laan 35 bus 30 
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OPROEP 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en 

de beleidsparticipatie van ouderen, is bedoeld om ouderen en beleid samen te brengen. Naast de 

aanstelling van een Vlaamse coördinerende minister voor het ouderenbeleid, de aanwijzing van een 

Vlaamse ouderenraad als adviesorgaan, en de opmaak van een ouderenbeleidsplan elke nieuwe 

legislatuur, wil het decreet ook een inclusief lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen 

stimuleren. Overeenkomstig artikel 9, §2 erkent en subsidieert de Vlaamse Regering daartoe één of meer 

relevante partnerorganisaties voor maximaal vijf jaar.  

 

Een relevante partnerorganisatie heeft als algemene opdracht lokale besturen of ouderen op het terrein 

te ondersteunen om een lokaal inclusief ouderenbeleid te ontwikkelen en om initiatieven te nemen die 

de inspraak van ouderen in dat beleid realiseren of versterken. 

 

De Vlaamse overheid lanceert daarom deze oproep tot kandidatuurstelling.  

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN? 
 

Elke organisatie, ongeacht de rechtsvorm, die aan de voorwaarden vermeld in artikel 9, §2, derde lid, van het 

decreet van 7 december 2012 voldoet, kan een aanvraag tot erkenning indienen. 

 

Deze voorwaarden zijn procesgerelateerd: 

1° de organisatie werkt een methode uit die een lokaal bestuur of ouderen op het terrein stimuleert om: 

a) een lokaal ouderenbeleid inclusief te ontwerpen; 

b) uitgezonderd in Brussel, dat beleid te integreren in de lokale beleidscyclus van 6 jaar die gekoppeld is aan 

de lokale bestuursperiode en die begint in het tweede jaar dat volgt op de lokale verkiezingen en eindigt 

op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen; 

c) een structureel overleg met de ouderen(raad) in de gemeente op te zetten; 

d) de deelname van ouderen aan het lokaal beleid te stimuleren; 

Hierbij legt de organisatie specifieke klemtonen op de realisatie van zorgzame buurten (met een specifieke focus 

op dementie en/of de bestrijding van eenzaamheid). 

 

2° de organisatie ontwikkelt een actieprogramma dat ze in eigen beheer of in samenwerking met derden uitvoert; 

 

3° de organisatie betrekt alle overheden, particuliere organisaties, ouderenverenigingen, ouderenraden en 

ouderen die bij het lokale ouderenbeleid zijn betrokken, bij het vervullen van deze opdrachten. 
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2 HOE VERLOOPT DE PROCEDURE? 
 

Geïnteresseerde initiatiefnemers dienen een erkenningsaanvraag in uiterlijk op 22 juni 2020 via het daartoe 

door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ter beschikking gestelde aanvraagformulier. Deze 

aanvraag is vergezeld van: 

 

− in voorkomend geval, de statuten en eventuele wijzigingen ervan, alsook, als de statuten gewijzigd 

zijn, een gecoördineerde versie ervan; 

− de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen; 

− de verbintenis dat de organisatie zal voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden; 

− de datum en de handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie; 

− een inhoudelijke motivatie (zie verder). 

 

De procedure bestaat uit drie fasen: een ontvankelijkheidstoets, een inhoudelijke beoordeling en een 

puntenrangschikking.   

 

2.1 De ontvankelijkheidstoets 

 

Om ontvankelijk te zijn moet de organisatie de aanvraag bezorgen binnen de bovenvermelde 

indieningstermijn met een aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Beleidsontwikkeling, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel, 

vergezeld van de hierboven opgesomde gegevens en stukken. 

 

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs. Elke aanvraag die na 22 juni 2020 

wordt bezorgd, zal inhoudelijk niet (meer) beoordeeld worden. 

 

We verzoeken de organisatie daarnaast ook om het aanvraagdossier per e-mail te bezorgen aan 

anne.vandergucht@vlaanderen.be . 

 

Het departement WVG onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag. Als de erkenningsaanvraag niet 

ontvankelijk is, meldt het departement dat aan de inrichtende macht binnen een termijn van dertig 

kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag.  

 

2.2 De inhoudelijke toets 

 

Om gegrond te zijn moet de organisatie bij haar aanvraag een toelichting voegen omtrent: 

1. De methodiek die ze zal aanwenden om de ouderenparticipatie op lokaal niveau te ondersteunen. Het 

betreft dan de wijze waarop een inclusief ouderenbeleid lokaal ontwikkeld kan worden en welke 

initiatieven de organisatie plant om de inspraak van ouderen in dat beleid te realiseren en/of te 

versterken. Graag ook informatie over de validering van de methodiek, het beoogde bereik en het 

beoogde resultaat op langere termijn. 

(5 punten) 

2. Het netwerk dat de organisatie daarvoor zal inschakelen. Enkel eigen medewerkers of ook andere 

partners? Welke ervaring hebben de bijkomend  in te schakelen personen met betrekking tot 

sensibilisering/deskundigheidsbevordering in het algemeen en de omgang met ouderen in het 

bijzonder?  

(5 punten) 
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3. De acties die de organisatie daartoe (chronologisch) zal ontwikkelen en de mate van garantie op 

continuïteit van participatie. 

(5 punten) 

4. De partners die lokaal bij het proces worden betrokken en de strategie die de organisatie aanwendt 

om hen hiervoor te (blijven) sensibiliseren. 

(3 punten) 

5. Het aan te wenden budget1 waarbij wordt nagegaan of de gevraagde middelen in verhouding zijn met 

de beoogde resultaten. 

(2 punten) 

 

3 DE RANGSCHIKKING 
 

Een organisatie kan maximaal 20 punten scoren. Om voor erkenning in aanmerking te komen dient zij in totaal 

minimaal 12 punten te behalen en minstens de helft van te behalen punten per rubriek.  

 

De Vlaamse Regering erkent maximaal drie relevante partnerorganisaties. De hoogst scorende organisatie(s) 

word(t)en voor vijf jaar erkend, uiteraard voor zover ze aan de erkenningsvoorwaarden blijft/blijven 

beantwoorden. In de begroting 2020 wordt hiervoor in totaal maximaal 140.000,00 euro voorzien. Dit bedrag 

kan na begrotingscontrole aangepast worden. 

 

Bij erkenning van meerdere organisaties wordt het toe te kennen subsidiebedrag, na afstemming met de 

betrokkenen, over de organisaties verdeeld. 

 

4 TIMING 
 

Na het verschijnen van de oproep in het Belgisch Staatsblad kunnen kandidaturen worden ingediend tot uiterlijk 

22 juni 2020 (zie procedure). 

 

Na die datum worden alle projectaanvragen onderzocht en beoordeeld. De gemotiveerde beslissing van de 

Vlaamse Regering tot hetzij erkenning, hetzij weigering van de erkenning wordt uiterlijk in september 2020 

aan de organisatie medegedeeld. 

 

 

 

 

 
1  Hierin zijn zowel personeels- als werkingskosten begrepen.  

Brutosalarissen of –lonen, met inbegrip van alle wettelijk verplichte werknemers- en werkgeversbijdragen worden als 

subsidiabele personeelskosten aanvaard. Enkel de personeelskosten van rechtstreeks bij de activiteiten betrokken 

personeelsleden, in verhouding tot de eraan bestede tijd, komen in aanmerking. 

 De ingebrachte werkingskosten worden ruim geïnterpreteerd (vrijwilligersvergoedingen, aankoop van materiaal, huur 

van infrastructuur en apparatuur, overhead kosten…) maar moeten duidelijk verband houden met de activiteiten. 
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Om kennis te nemen van het wettelijk kader kan u volgende teksten consulteren: 

Het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams 

ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen  

(BS van 8 januari 2013) 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de regels voor de 

erkenning en de subsidiëring van relevante partnerorganisaties, vermeld in artikel 9 van het 

decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams 

ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen 

(BS van 29 januari 2014) 

 

Voor het bekomen van het aanvraagformulier of bijkomende inlichtingen kunt u contact 

opnemen met: 

Anne Van Der Gucht, Departement WVG, afdeling Beleidsontwikkeling 

02-553 31 54 

anne.vandergucht@vlaanderen.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


