Trefdag 6 mei 2019
Ouderen en lokaal beleid - inzetten op participatie
Leeftijdsvriendelijke stad als project voor een ouderenraad in transitie

Agenda
• Stad in transitie
• Studie leeftijdsvriendelijke stad
– Onderzoeksvragen
– Methodiek - aanpak
– Verder plan van aanpak

• Ouderenraad in transitie
– Open platform
– Kerngroep
– Werkgroepen
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Stad in transitie
Groeiende stad: 62.212 Roeselarenaars (1.1.2018)
Demografische trend: stijgende vergrijzing
–
–
–
–
–
–

25.225 Roeselarenaars 50+
8.761 Roeselarenaars tussen 50 -59 jaar
7.432 Roeselaarnaars tussen 58 – 67 jaar
16.464 Roeselarenaars 60+
26,5% Roeselaarnaars is ouder dan 60
de bevolkingsprognose is dat in 2035 dat aandeel 60+
groeit naar 29,9%
– Onderzoek toont aan dat de absolute en relatieve
toename tussen 2016 en 2030 het hoogst is bij de groep
58-68 jarigen.

Stad in transitie
Burgerparticipatie in transitie: van inspraak naar samenspraak
Visie op adviesraden:
➢ Open forum
➢ Focust zich op informeren en adviseren o.a. vanuit werkgroepen
➢ Verbindt de doelgroep thematisch/ stadsbreed
SAR Roeselare dd 2018
➢ is een gesloten forum, gericht op de verenigde senior
➢ bereikt 25 gesubsidieerde seniorenverenigingen met 5830 leden
➢ bereikt niet- verenigde 58 -68 jarige niet.

➢ focust zich op informeren
➢ Verbindt verenigingen door overkoepelende activiteiten

Stad in transitie
Burgerparticipatie in transitie: van inspraak naar samenspraak

Roeselare wil inzetten op een sterk leeftijdsvriendelijk beleid.
➢ Leeftijdsvriendelijke stad bevordert en ondersteunt het actief ouder
worden
➢ Transversaal over 8 levensdomeinen heen: mobiliteit, wonen,
sociaal culturele participatie, respect en sociale inclusie,
maatschappelijke participatie, communicatie en informatie,
gezondheid en zorg, publieke ruimte en gebouwen
➢ Weten wat er leeft bij de doelgroep 58-68 jarigen
➢
➢
➢
➢

een groeiende groep
maakten geen deel uit van het ouderen behoefteonderzoek in 2006
maken geen deel uit van de SAR Roeselare dd. 2018
hoe kan de stad deze groep 58-68 jarigen actief betrekken?

Agenda
• Stad in transitie
• Studie leeftijdsvriendelijke stad
– Onderzoeksvragen
– Methodiek - aanpak
– Verder plan van aanpak

• Ouderenraad in transitie
– Open platform
– Kerngroep
– Werkgroepen
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Onderzoeksvragen
1.

Welke noden, behoeften en wensen hebben 58 tot 68-jarigen in
Roeselare omtrent het aanbod inzake activiteiten en engagement?

2.

Hoe ervaren 58 tot 68-jarigen het activiteitenaanbod in
Roeselare?

3.

Hoe kan de leeftijdsgroep van 58-plussers duurzaam
maatschappelijk betrokken worden en blijven?

4.

Welke methodieken kunnen ingezet worden om 58 tot 68-jarigen
op een structurele manier te betrekken bij de beleidsontwikkeling
in de verschillende fasen van het beleidsvormingsproces?

5.

Hoe verwacht deze groep in de toekomst te leven in de stad en
welke uitdagingen brengt dat mee voor het stadsbestuur?

Methodiek - aanpak
➢Vier stappen om te komen tot een
leeftijdsvriendelijke stad (Secretariat Ontario Seniors, 2013):
1.
2.
3.
4.

Definiëren van lokale doelen
Nagaan van plaatselijke behoeften
Ontwikkelen actieplan
Implementatie en evaluatie

➢ Participatieve aanpak!

Methodiek - aanpak
1. Het definiëren van lokale doelen (kwalitatief)
– Oprichten van stuurgroep= verantwoordelijk voor uitwerking en
opvolging
– Focusgroep gesprekken met 58-68jarigen= concretiseren van
huidige situatie, toekomstperspectieven, relevante topics en
onderzoeksdoelen (volgens domeinen van Age Friendly Cities)

2. Het nagaan van plaatselijke behoeften
(kwantitatief)
– Exploreren van de plaatselijke behoeften via een
kwantitatieve enquête (representatieve steekproef bij 58-68
jarigen via peer-research)

Methodiek - aanpak
3. Formuleren van verbetervoorstellen
- Twee workshops
- Vijf thema’s:
-

Vrijwilligerswerk
Fietsen in de stad
Noden en behoeften verbinden met engagement
Zwerfvuil
Wonen

- 29 concrete verbetervoorstellen

4. Verbetervoorstellen in bestuursakkoord

Methodiek - aanpak
5. Co-creatie en participatie een blijvend proces
- prioriteiten
- niveau van co-creatie en participatie
- doelen en resultaten vooropstellen
- afstemming en verbinding:
• stuurgroep leeftijdsvriendelijke stad en SAR
• Brede achterban
– Verenigde senioren
– Niet verenigde senioren

Agenda
• Kader transitie
• Studie leeftijdsvriendelijke stad
– Onderzoeksvragen
– Methodiek - aanpak
– Verder plan van aanpak

• Ouderenraad in transitie
– Open platform
– Kerngroep
– Werkgroepen
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Ouderenraad in transitie
Hoe organiseert de ouderraad zich dd. 2019?
• Een kerngroep (dagelijks bestuur)
• Een open platform (algemene vergadering)
–
–
–
–
–

Iedereen die geïnteresseerd is in seniorenthema’s
Afvaardiging seniorenverenigingen
50 plussers die geen lid zijn van een vereniging
Lokaal bestuur
Lokale organisaties

• Thematische werkgroepen
– Ad hoc
– Samengesteld met leden uit de algemene vergadering,
externe partners, experten

Ouderenraad in transitie
Wat is de opdracht ouderenraad Roeselare dd. 2019?
• het lokaal bestuur (= stad en OCMW) adviseren
• spreekbuis en klankbord zijn van en voor alle senioren;
• informeren rond thema’s die hen aanbelangen;
• organiseren van vereniging overstijgende activiteiten op
maat en nood van de senioren.
• linken te leggen tussen de seniorenadviesraad en
werkgroepen rond thema’s die senioren aanbelangen zoals
bv. leeftijdsvriendelijke stad, toegankelijkheid, …
=> Cocreatief en participatief samenwerken aan een sterk
leeftijdsvriendelijk beleid

Partners
Voorzitter SAR:
Michel Vulsteke

Afvaardiging stuurgroep
leeftijdsvriendelijke stad:
Donald Withouck

