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Voorstellen van de Stedelijke Seniorenraad
betreffende het ouderenbeleid van de stad Gent

voor de periode 2019'2024

Deel I. SITUERING

T. DE OPDRACHT VAN DE STEDELIJKE SENIORENRAAD.

De Stedelijke Seniorenraad is opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992. Volgens

artikel 1 van de Statuten is hij als adviesorgaan de officieel erkende woordvoerder van de

Gentse senioren; zijnde de inwoners van Gent van 55 jaat er meer.

De seniorenraad kan:
- op verzoek van het stadsbestuur of het OCMW-bestuur of wel op eigen initiatief adviezen

vèrstrekken betreffende alle aangelegenheden die het seniorenbeleid en de ouderenzorgin

Gent betreffen;
- de inspraak en participatie van senioren stimuleren en bevorderen;

- debelangenvan seniorenbehartigen;
- het overleg en de samenwerking tussen groepen, verenigingen en stedelijke instanties tot

stand brengen;
- activiteiten en initiatieven van en voor senioren aanmoedigen en stimuleren;

- een bewustmakingsopdracht vervullen, zowel naar de overheid als naar de bevolking toe.

(art.2 van de statuten.)

De Stedelijke Seniorenraad Gent heeft de gewoonte aangenomen om tegen het einde van zrln

mandaat een document op te stellen en publiek te maken waarin een aantal inzichten en

aanbevelingen verwerkt zijn voor de komende beleidsperiode. Hiermee wil hij op gtond van

de opgedane ervaring in de voorbije jaren een voorzet geven voor het komende beleid.

Alle ouderen die op de een of de andere manier bij de stedelijke en de lokale seniorenraden

betrokken zijn werden opgeroepen om hieraan een bijdrage te leveren.Dal zljn ouderen uit de

ouderenorganisaties, Lokale Dienstencentra, Open Huizen en individuele belangstellenden die

zich hebben geëngageerd om via de raden een bijdrage te leveren aan het ouderenbeleid.

2. OUDEREN IN GENT

In20l6 telde Gent 258.II9 inwoners. Hiervan waren er70.742 of 27,4oÁ 55 jaar of ouder;

42.695, of !6,5Yo 65 jaar of ouder en 14.031, of 5,45oÁ,tachtig jaar of ouder. (1)

80+
65+
55+
0+

r4.128
43.093
7t.392
259.570

5,44oÁ

r6,600Á
27,50yo
100 %
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De"gnj:ze druk"- dat is de bevolking van 60 jaar of ouder in verhouding tot deze van 20 tot
59 jaar - is lager voor Gent dan voor het gemiddelde van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ondanks een lage relatieve groei zal het aantal Gentse ouderen in absolute cijfers stijgen.
Voor Gent verwacht men een aangroei van 5.600 Ouderen. tegen 2C65 () Het aantal ouderen
tussen 55 en 64 jaar zal in de eerstkomende jaren versneld toenemen. De vergrijzing binnen
de vergnjzingzal verder schrijden. Ongeveer een derde van de 65-plussers is nu al 80 jaar of
ouder. Er zullen meer Gentenaars zljnvan vijfentachtig jaar of ouder.

De mediane leeftijd bij overlijden lag in20l6 voor vrouwen op 85,2 jaar en voor mannen op
76 jaar. Het percentage sterfgevallen stijgt met de leeftijdsklasse.

Onder de 55-plussers waren er eind 2017 3723 niet-Belgen of 5,2oÁ; onder de 65-plussers
1.542 of 3,6%o niet-Belgen.. Het aandeel niet-Belgen binnen de oudere bevolking neemt
geleidelijkaantoe. Eind20l6waren er2.139 ouderenmeteenmigratieachtergrond of 5%ovan
de 65-plussers.Dat kunnen ook ouderenzijnmet de Belgische nationaliteit.

In Gent Centrum wonen 18.849 65-plussers of ongeveer 45Yo van de oudere bevolking. Maar
zlj maken slechts l4,4yo uit van het totale aantal inwoners van dat stadsdeel. Nemen wij
respectievelijk de wijken met het hoogste aarÍal ouderen en met de hoogste vergrijzing, dan
krijgen wij het volgende beeld.

Gent-Centrum
Sint-Amandsberg
Gentbrugge

Hoogste aantal ouderen
18.849 14,4 yo

3.833 15,10Á
3.881 17,40Á

Hoogste mate van vergrijzing
Sint-Denijs Westrem 1.430 27,7Yo
Drongen 2.824 23%
Mariakerke 2.809 22,8ya
Zwijnaarde 1.578 27,9Yo
Wondelgem 3.095 21%
Kortom: in absolute cijfers wonen de meeste ouderen in de binnenstad, maar de rand is het
meest vergrijsd.
Van de 65-plussers zijner 22.088 (51,7%) gehuwd; 12.056 (28,2%) weduwe of weduwnaar;
de overige zijn ongehuwd of gescheiden. Er zijn verhoudingsgewijs meer gehuwde mannen
dan vrouwen, en in de omkering zijn meer vrouwen dan mannen alleenstaand. Dat is vooral
het geval voor weduwen. Eenmaal boven de tachtig jaar neemt het percentage weduwen en
weduwnaars sterk toe.

Van de 60-plussers zijn er L8.263 of 37,\lYo alleenwonend; van de 80-plusssers 6.036 of
12,23%.() In het Vlaamse Gewest zalhet aantal alleenwonende 8O-plussers met 19%
toenemen in de komende 10 jaar. ... een voor het zorgbeleid belangrijke bevolkingsgoep.(4)

2 Zie: Demografische Vooruitzichten 2018-2035, Vlaamse Statistieken - Vergrijzing.
3 Oost-Vlaanderen in cijfers. (Steunpunt sociale planning en netwerking - Provincie Oost-Vlaanderen)
4 Zie: Demografische Vooruitzichten.
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Van de 60-plussers genieten er 14.342 of 24,95Yo van een tegemoetkoming van de

ziekteverzekering; ongeveer l3oÁ vatr een andere tegemoetkoming: Gewaarborgd Inkomen

voor Bejaarden (GIB), lnkomensgarantie voor ouderen (IGO), Tegemoetkoming hulp aan

bejaarden (THAB).

Hoeveel van de ouderen zljn er zorgzfhankelijk (s) respectievelijk in de mantel- en thuiszorg
(M+T zorg) en in de residentíële zorg?

65-79 jaar

79+ jaar
Samen 651

M + T-zorg
1.093 3,8Yo

1.935 13,00/o

2.928 6,8yo

Res. Zorg
475 l,6yo

2.296 16,30Á

2.771 6,50/0

Totaal zorgb. Tot ouderen
1.568 5,40Á 28.664100%
4.131 29,3Yo 14.031 100%
5.699 13,30Á 42.695 r00%

3.VIS IE EN UITGANGS PANTEN

o Ouderen in de samenleving.

Ouderen zijn volwassenen in een specifieke fase van hun leven. Net als alle andere

volwassenen zljnzij autonoom: zij bepalen zelf hun doen en laten en dragen er ook de

verantwoordelijkieid voor. In onze samenleving hebben ze dezelfde rechten als ieder ander.

Maar onder invloed van allerlei omstandigheden die voor een deel samenhangen met deze

levensfase, kandeze autonomie onder druk komen te staan en hebben ze hulp nodig. Ze

hebben hier ook recht op.

"De oudere" bestaat niet. De diversiteit binnen de oudere generaties is minstens even groot als

binnen andere leeftijdsgroepen. Deze levensfase overspant immers voor de meesten een

periode van minstens dertig jaren. De diversiteit wordt in belangrijke mate bepaald door de

persoonlijke geschiedenis van elkeen en van de onderscheiden generaties. Maar ze wordt ook

ingekleurd door de levensfase waarin men verkeert. Zo hebben heel oude mensen meer kans

om in een kwetsbare positie terecht te komen dan jongere.

Maatschappelijk dienen ouderen als autonome volwassenen te worden behandeld en dient

hun zelfstandigheid, indien nodig, ondersteund. Dat is niet alleen in het belang van de ouderen

zelf,maar van de samenleving in het algemeen. Immers, in de mate dat ouderen zelfstandig

kunnen functioneren en zich blijven inzetten betekenen zij een meerwaarde voor de

samenleving.

Veel hangt hierbij af van de visie die men heeft op de rol van ouderen in de samenleving. Het

maakt een groot verschil als men de ouderen in de samenleving bekijkt als medeburgers die op

een actieve manier bijdragen aan het maatschappelijk gebeuren in de plaats van hen te zien als

zorgbehoevende mensen die, in de ogen van sommigen, alleen maar een last betekenen. De

Stedelijke Seniorenraad (SSR) beschouwt de ouderen in de eerste plaats als burgers die, naar

draagkacht, een actieve rol spelen en te spelen hebben in deze maatschappij en die daartoe alle

nodige steun verdienen.
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a Het ouderenbeleid.

Gent ziet zíchzelf als op weg naar een leeftijdsvriendelijke stad. Dat is een stad waar rekening
gehouden wordt met de specificiteit van alle leeftijdsgroepen. In die zin is een
leeftijdsvriendelijke meteen een ouderenvriendelijke stad. De SSR heeft zich steeds kunnen
vinden in deze opstelling en hoopt daL d,eze in de toekomst een uitgangspunt blijft voor het
stadsbeleid. Want de uitbouw van een dergelijke stad is nooit voltooid. Het vergt een
volgehouden inspanning op vele terreinen en van iedereen.

Gent is een superdiverse stad wat de origine van haar inwoners betreft. Er wonen mensen met
een migratieachtergrond uit meer dan 130 landen. Het aandeel van de ouderen onder hen
binnen de groep Gentse senioren zalinde toekomst toenemen. Een inclusief, verbindend
ouderenbeleid waarmee iedereen zichkan identificeren speelt hierop in en stimuleert de
dialoog tussen alle ouderen. Daarbij is het aanpakken van racisme en discriminatie
noodzakelijk.

Het ondersteunen en versterken van de autonomie en het activeren van de inzet van ouderen
waren in het verleden al voorname uitgangspunten van het Gentse ouderenbeleid. (cfr. de
vergnjzingsparagraaf in het Bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Gent). Op die weg moet
worden voortgegaan omdat zij recht doen zowel aan de waardigheid van de ouderen zelf als
aan het algemeen belang.

Het ouderenbeleid omvat zowel de regie van het beleid als de directe dienstverlening aan de
ouderen, waaronder de ouderenzorg. De regie betreft alle maatregelen van bestuur voor zo ver
deze consequenties hebben voor de oudere bevolking. Om voor de hand liggende redenen
verdient daarhinnen de regie np het terrein van het sociaal/welzijnsbeleid bijzondere aandacht.
Daarnaast is er de dienstverlening aan ouderen vanuit verschillende stadsdiensten, maar
vooral dezeverzorgd door het OCMW datzich in het bijzonder op ouderen richt die in een
kwetsbare positie verkeren.

Participatie aan het beleid.a

Het ouderenbeleid is een beleid dat gedragen moet worden door alle Gentse burgers en in de
eerste plaats door de ouderen zelf. Dat is geen gemakkelijke zaak. Transparantie, goede
communicatie en het stimuleren van de nodige betrokkenheidzijn er de hoekstenen van.

Dat laatste kan op vele manieren gebeuren. Gedragen door de ouderenorganisaties en in het
ouderenbeleid geëngageerde ouderen ziet de SSR zichzelf als een bijzonder instrument om
deze betrokkenheid op een continue en systematische wijze te helpen realiseren. Daarbij
vertolkt zij in de eerste plaats de stem van de ouderen zelf,vanhun ervaring, inzicht en
aanvoelen.

De SSR kiest voor een voÍn van participatie waarin een systematische dialoog met de
stedelijke overheid en allerlei partners in het ouderenbeleid even belangrijk wordt geacht als
het uitbrengen van formele adviezen. Dat immers leidt tot een meer adequaat inspelen op de
actualiteit en een sneller doorspelen van inzichten en ervaringen.
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DeCI II. INHOUDELIJKE BELEIDSPUNTEN

Deze beleidspunten strekken zích uit over acht domeinen. Deze ziin ontleend aan een indeling
voorgesteldàoor de Wereldgezondheidsorganisatie WGO) (). Zn werden eerder ook al
gehanteerd in de beleidsnota Ouderenbeleid 2014-2019 van de stad.

L PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOAWEN

Ouderen verwachten van hun directe leefomgeving dat zij veiltg is, gezond en ook

aangenaam; maqr vooral dat zij hen in staat stelt om op een comfortabele manier zelfstandig

te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dít heeft zo ziin implicaties

voor het beleid inzake ruimtelijke planníng, het gebruik en de uitbouw van de publieke ruimte

en de toeganketijkheid van gebouwen. Op al deze terueinen zíjn ouderen vragende partij.

l . I . Ruimtelij ke planning en s t ad s ontw ikke ling

De stad werkt aan een "ruimtelijk structuurvisie" voor de periode tot 2030. "Mensgericht
plannen" is daarbij een uitgangspunt. Van een leeftijdsvriendelijke, c.q. ouderenvriendelijke

stad, mag men verwachten dat er hierbij rekening gehouden wordt met de specifieke noden en

mogelijkheden van de onderscheiden generaties en dus ook van de oudere. Al komt deze

bekommernis in de bestaande documenten niet expliciet voor.

Voorts onderschrijven wij de stellingname van de stad dat "een behoedzame

stadsontwikkeling de sociale dimensie van het vvonen en leven dient te ondersteunen"'

Wat de oudere generaties betreft zou het optimaliseren en versterken van de zelftedzaarrilteid

van de ouderen tot op hoge leeftijd, ook voor de ruimtelijke planning en stedenbouw een

voornaam streefdoei moeten zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er gezorgd wordt

voor een veiliee en vlotte bereikbaarheid voor ouderen van wiÍlkels en allerlei

nutsvoorzieningen. Dat is een kwestie zowel van inplanting als van ontsluiting van deze

voorzieningen.

Voorts wensen ouderen zolangmogelijk te blijven wonen in hun oude, vertrouwde omgeving.

Met de jaren wordt de nabije omgeving, de straat, de buurt, belangrijker. Daarom moet een

ouderenvriendeliike uitbouw van buurten en wiiken evenzeer een aandachtspunt zijn.

Geluidshinder, stank en fijn stof zijn zakendie zoveel mogelijk moeten voorkomen worden,

o.m. door een goede ruimtelijke planning. Dat is goed voor iedereen. Maar speciaal voor

ouderen. Omdat men er met de leeftijd meer hinder van heeft. Op al deze domeinen en zeker

wat betreft het fi stof- dient de stad sericht te nemen.

Het bestaande plan "Ruimte voor ouderen" (20i5) (7) geeft een voortreffelijk houvast voor de

verdere uitbouw van assistentiewonlngen en de inplanting ervan. Het komt er nu op aan dat

in de komende jaren gezorgd wordt voor een goede spreiding, dat de hand gehouden wordt

aan de eisen die aan dergelijke voorzieningen gesteld worden, dat de nodige lessen getrokken

worden uit ervaringen in de praktijk en dat (zoals voorzien) ook andere prioritaire wijken

6 Zie ondermeer de recente publicatie "Age-friendly environments in Europe - A handbook of domains for
policy action (2017)
7 Zie Website van de stad Gent
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verder worden geanalyseerd en voorstellen op maat worden uitgewerkt en gerealiseerd met
een goede betrokkenheid van de ouderen zelf.

I.2.De inrichting van de publieke ruimte

De kenmerken van straten en pleinen bepalen mee het gedrag van ouderen en hun sociale
contacten. Daarom is een comfortabele inrichting en uitrusting van straten en pleinen van
uitzonderlijk belang voor ouderen; zeker voor degenen die om uiteenlopende redenen zich
minder gemakkelijk in de publieke ruimte kunnen bewegen. Daarbij moet de aandacht zowel
gaannaar de randstad als naar de binnenstad.

Ouderen hechten bijzonder veel belang aan de veiligheid .De vrees van sommige ouderen om
de deur uit te komen mag zeker niet worden ondersch at. Zlj vÍezeÍr de drukte, zijnbangom te
vallen, en begeven zich niet gr:aag in het donker. Dat beperkt hun bewegingsvrijheid. Dat is
niet goed voor hun gezondheid en evenmin voor het maatschappelijk participeren. Veilige,
goed verlichte en gemakkelijk te betreden oversteekplaatsen waar ouderen in eigen tempo
gebruik kunnen van maken zouden bijvoorbeeld vanzelfsprekend moeten zijn.

Goed aangelegde, onderhouden, voldoende brede en weinig hellende trottoirs en een vlakke
bestrating l1n een eerste vereiste, vooral in de zones waaiveel ouderen zich moeten
bewegen. Dat zijn uiteraard de buurten waar veel ouderen wonen, maar ook de plaatsen waar
veel ouderen terecht moeten kunnen, zowel in de randstad als de binnenstad. De uitvoering
van een geactualiseerd TrottoirActiePlan (2009) moet een bijzondere zorg blijven voor het
stadsbestuur evenals een vlot herstel bij beschadieing.

Hetzelfde geldt voor rustbanken en plekken om te schuilen. O.m. door het voorzien van de
mogelijkheid om te zítten in de schuilhokjes bij de bushaltes is wat dat betreft een stap
voorwaarts gezet. Vooral op plekken en straten waarvan veel ouderen gebruik maken om
boodschappen te doen of voor een gezondheidswandeling zijn functioneel ineeplante
rustpunten op hun plaats.

Ook moeten ouderen buiten kunnen zittenrliefst in het groen. Dat is eenzaakwaar de
Wereld Gezondheidsorganisatie (V/GO) veel belang aan hecht. Wij verwachten dat hiermee
rekening wordt gehouden o.m. bij het voorzien van groene ruimten in de wijken.

Wat het selecteren en ophalen van huisvuil betreft wensen wij in de eerste plaats
eenvoudige oplossingen waarbij men niet te ver en te veel moet sjouwen, het selecteren en in
huis bewaren geen overlast geeft en het selecteren zelf niet te ingewikkeld is. Een goede
ophaline aan huis blijft voor ons essentieel. Maar als het beleid in de toekomst meer zou
inzetten op het "zelfbtengen" dan op het "aan huis ophalen", dan wensen wij een
ouderenvriendelijke uitrusting en toegang tot de infrastructuur en, wanneer nodig, hulp bij het
aandragen van het afual. De mogelijkheden voor het inzetten van een mobiel containerpark
moeten worden onderzocht.

Het aanleggen en uitrusten van de publieke ruimte is één zaak;het gebruik, het onderhoud
en de netheid ervan handhaven is niet minder belangrijk. Onder meer om ongevallen te
voorkomen en het garanderen van de veiligheid in het algemeen. Dit kan door systematisch de
hand te houden aan de toepassing van de bestaande regels en ouderen te betrekken bij de zorg
voor hun omgeving.
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Hindernissen die een vlotte doorgang belemmeren (wegwijzers, geparkeerde voertuigen,

bomen, terrassen en stalletjes, sneeuw en ijs, ...) dienen zoveel mogelijk te worden

weggewerkt. Vnn r{e overh r1 werwne.hten wii dat hier nn tnezief

Zeker waaÍ er werken moeten uitgevoerd worden - en dat niet alleen voor onderhoud, maar

ook bij het inrichten van evenementen - dient er terdege rekening te worden gehouden met de

hinder vooral voor meer kwetsbare ouderen. Niet alleen om ongevallcn tc voorkomen, maÍIr

ook ongemakken door (langdurige) blootstelling aan geluidshinder, stank en stof.

1.3. Toegankeliikheid van gebouwen en de publieke ruimte'

De stad streeft naar integrale toeganketijkheid. Dat houdt in dat iedereen, ongeacht

eigenheid of behoefte, gelijkwaardig en autonoom toegang heeft tot de omgeving, producten,

gebouwen, diensten, informatie en vervoer. De toegankelijkheid van de infrastructuur en de

dienstverlening is een basisrecht, ook voor ouderen. Niet weinig ouderen verkeren wat dat

betreft in een kwetsbare positie. Daarom moet in het toegankelijkheidsbeleid van de stad de

eke

Veel toegankelijkheidsproblemen lopen parallel met deze van mensen met beperkingen.
Daarom steunt de SSR ook de initiatieven van de stedelijke adviesraad voor personen met een

handicap op dit terrein. Maar sommige ziin ook specifiek voor ouderen. Trappen doen bv.,

zeker als een leuning ontbreekt. Typisch voor ouderen is dat het vaak om groeiende of
tijdelijke ongemakken gaat die al te eemakkelijk over het hooftl worden gezien'

De stad beschikt ovor een toegankelijkheidsambtenaar. Uit ervaring weten wij dat deze een

luisterend oor heeft voor de verzuchtingen van ouderen. Gentinfo is een dienst waar ook

ouderen hun wagen, suggesties, klachten, meldingen kunnen neerleggen. Ook in allerlei

diensten van de stad en van het OCMW kan men hiermee terecht. Toch komen teveel ouderen

er niet toe om hun ervaringen en wensen door te geven. Al kunnen niet alleen zij,maarkan
iedereen hier baat bij vinden. Velen denken dat er toch niets mee wordt gedaan. Goede'

gerichte en snelle feedback is absoluut noodzakelijk.

Veiligheid dient hoe dan ook de hoogste prioriteit te zlin op dit terrein. Essentieel is dat er

aan dè specifieke situatie van ouderen aangepaste scenarioos bestaan voor het geval er zich

calamiteiten voordoen, ook in kleinere diensten en instellingen. En dat deze bekend zijn' Wit
dat de de hand

Ouderen hechten veel belang aan de mogelijkheid om het toilet te kunnen gebruiken in de

publieke ruimte. dat ft maken

publieke eebouwen en bij de horeca. In de groenpolen, openbare parken en bij de park-and-

rides (P+R) zou de stad gender neutrale toiletten moeten inrichten die tevens toegankelijkztln
voor rolstoelgebruikers.Voortdurende informatie over deze voorzieningen blijft belangrijk.

Daarnaast zou het voor veel ouderen een hulp zijn als zij zouden geinformeerd worden (bv.

door middel van een vignet) over toiletten die zonder trappen te moeten doen toegankelijk

zljn in de horecasector.

Bijzondere aandacht willen wij vragen voor de toegankelijkheid van allerlei automaten.

Niet zelden zijn deze een bron van ergemis bv. omdat ze slecht geplaatst zijn, schermen niet

leesbaar zijn bij zonlicht, omdat ze in de regen staan, de bediening te ingewikkeld is.
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L4. Participatie

Dat bij dit alles de inbreng van de ouderen zelf een grote meerwaarde kan opleveren,
spreekt vanzelf. Dat niet alleen in de planningsfase, maar ook bij de realisatie en de evaluatie.
Op al deze terreinen zijn ouderen vraqende partU. Daarbij zal men senioren met een
migratieachtergrond op een aangepaste manier moeten weten te betrekken.

Het grootste rendement mag men verwachten van gerichte inspraak van de direct
betrokken ouderen. Men kan hierbij werken met focusgroepen bestaande uit
geïnteresseerden die vanuit hun ervaring en bezorgdheid een inbreng kunnen doen.
Plaatsbezoeken, o.m. in het kader van haalbaarheidsstudies, zijn hierbij aanbevolen
instrumenten.

Daarnaast is het aangewezen de lokale ouderenvoorzieningeno ouderenorganisaties en
seniorenraden systematisch te betrekken bij de ruimtelijke ordening, de inrichting van de
publieke ruimte en het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen. Bij projecten waar
participatieplatformen zoals klankbordgroepen, burger- en wijkdebatten of ateliers zich
buigen over de plannen dienen ouderen systematisch te worden uitgenodigd en aangemoedigd
om deel te nemen.

2. MOBILITEIT EN VERVOER

Zich naar wens, veilig en comfortabel van punt tot punt kunnen begeven is een basisbehoefte.
Qok vqn oudersn. Het is ook een recht. Het is geen luxe, rnaar in vecl sí,funtie,s een ha,rde
noodzaak. Het is aan de overlteid, maar ook aan de burger, om hiertoe de noodzakelijke
goede voorwaarden te scheppen.

Met de leeftiid vergroot de kans dat zich vrij kunnen verplaatsen minder vanzelfsprekend
w,ordt. Meer ouderen hebben er hulp bij nodig. Maar een goede omgeving kan de
zelfredzaamheid in hoge mate verhogen. Iïlat niet alleen goed is voor de persoon en zijn
directe omgeving, maar ook voor de samenleving in haar geheel.

De meeste verplaatsingen gebeuren om gebruik te kunnen maken van allerlei diensten en
voorzíeningen. De bereikbaarheid ervan is cruciaal. Voorts verkleínt de actieradius van
ouderen met de leeftijd Hierdoor wordt de nabijheid van vervoersmogelijkheden
belangrijker.

In dat licht willen wij stilstaan bij (a) de algemene verkeerssituatie in Gent, (b) het openbaar
vervoer, (c) het vervoer van deur tot deur en (d) het aangepast vervoer en begeleiding voor
meer larvetsbqre ouderen.
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2.1. De verkeerssituatie in het algemeen.

Als er iets kenmerkend is voor de verkeerssituatie in Gent, dan zijn het de vele

veranderingen die frequent worden aangebracht, niet alleen voor fundamentele ingrepen,

maar ook voor allerlei kleiner werken en evenementen. Deze vereisen een voortdurende

alertheid en aanpassing aan nieuwe situaties. Voor ouderen stelt dat meer problemen dan voor
jongeren. O.m. omdat oude vertrouwde gewoontes en patronen moeten doorbroken worden.

wii dat bii zigingen in de verkeerssituatie rekening zou sehouden worden met de

specifieke hinder voor ouderen.

Eerder kwetsbare ouderen hebben vooral moeite met gecompliceerde verkeerssituaties.

Vooral gemengd fiets- en voetgangersverkeer is voor velen een bron van onzekerheid en

schept een gevoel van onveiligheid. Wij pleiten ervoor dat beide zoveel mogelijk zouden

gescheiden worden.

Ouderen zljn alleszins bereid om vanuit hun ervaringen in het verkeer suggesties en

aanbevelingen te doen voor de verbctering ervan. Het zijn waardevolle partners bij de

vormgeving van de verkeerssituatie. Te weinig worden zq als zodanig behandeld.

Ook maken zij hiervoor nog te weinig gebruik van de bestaande kanalen zoals Gentinfo en

contact met de ombudsvrouw. Ze kennen de weg niet of geloven niet dat hun inbreng iets

uithaalt. Hier moet werk van worden gemaakt.

2.2. Het openbaar vervoer.

Zeer veel ouderen zijn voor hun verplaatsingen in de stad afhankelijk van de Lijn. Dat geldt

zowel voor korte verplaatsingen dicht bij huis als voor verplaatsingen naar verder gelegen

plaatsen. In het algemeen wordt de dienstverlening positief gewaardeerd; meer voor de

verplaatsingen per tram dan met de bus. Toch kan de dienstverlening nog beter worden

aangepast aan de noden van ouderen. Soms is de loopafstand naar een halte te groot, is de

frequentie te laag, is de reisduur wel heel lang, vallen ritten weg en is de begeleiding niet

altijd even ouderenvriendelijk. Al is er wat dat laatste betreft de jongste jaren wel enige

vooruitgang geboekt. Ondanks de vele inspanningen om hierin verbetering te brengen blijft
vooral het in eigen tempo kunnen op- en afstappen voor vele (soms wat tragere) ouderen

problematisch. In een aantal gevallen schept de lengte en de inrichting van de rijtuigen
problemen. Wij wensen dat het stadsbestuur in zijn contacten met De Lijn systematisch

aandacht bliift sen voor de soecifieke van ouderen.

Als gevolg van het beleid gericht op het weren van de auto uit de stad combineren veel

ouderen het gebruik van het openbaar vervoer met het gebruik van de eigen wagen of fiets

Het vinden van een plaats om zijn voertuig, liefst gratis te stallen dicht bij een frequent

bediende opstapplaats, is alles behalve eenvoudig. Wij wensen dat er meer dereelijke
voorzlen en

Met de uitbreiding van het autowij gebied worden de afstanden die men te voet moet afleggen

naar zqnbestemming groter. Voor ouderen die minder goed te been zijn vergtoot dat het

probleem. De "wandelbusjes" in de binnenstad komen al ten dele aan deze behoefte

tegemoet. Hun route is nog te weinig gekend. Met meer dan gewone interesse wordt

uitgekeken naar het rapport over de eerste ervaringen hiermee.
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Er zijn in Gent vijf NMBS-stations. Een gecombineerd gebruik van trein, tram, bus biedt een
aantal voordelen: meer aanbod, tijdwinst. Het zou goed zijn mochten ouderen die in het bezit
zijnvan een Omnipas 65+ van de Lijn, zonder bijkomende kosten en geloop, hiermee ook de
trein kunnen nemen voor hun verplaatsingen binnen Gent. Voorts dient verder werk gemaakt
van het verbeteren van de toegankelijkheid van de perrons, van de op- en afstapplaatsen (bv.
Gentbrugge, Dampoort) en de overstapmogelijkheden naar tram of bus.

Ook wensen wij dat het openbaar vervoer op latere uren rijdt o.m. om theater-, concert-,
bioscoop- en restaurantbezoek mogelijk te maken.

Om nodeloos wachten in soms barre weersomstandigheden te vermijden zou het goed zijn om
per halte de nodige informatie te geven over omleggingen, vertragingen of het afschaffen
van trams en bussen. In een o'slimme moet de nieuwe technolosie in de komende
jaren moeelUk maken.

2.3. Verplaatsingen van deur tot deur

Het ophalen en aan huis bezorgen, zowel van personen als van goederen en diensten wordt
in Gent steeds moeilijker en duurder; ook op plaatsen waar veel ouderen verblijven. Ouderen,
en vooral de minder mobiele, zljn er het grootste slachtoffer van. In het mobiliteitsbeleid voor
de komende jaren moet hier uitdrukkelijk rekening mee worden gehouden. Voorts moet het
gebruik van nieuwe mogelijkheden voor het ophalen en brengen die zowel sociaal, als
financieel en ecologisch voordeli g zljn aangemoedigd worden.

Een aantal ouderen gebruiken de Íiets voor hun verplaatsingen. Maar voor oudere mensen is
dat niet vanzelfsprekend. Omdat de omgevin g er zich niet toe leent of omdat een aantal
fysieke en mentale beperkingen een barrière vorÍnen. Wij wensen dat er in het fietsbeleid van
de stad terdege rekeninq gehouden wordt met de specificiteit van het fietsen van ouderen
(zoals bij het op- en afstappen). Cursussen "Veilig fietsen in Gent " speciaal voor ouderen,
zijn geen overbodige luxe.

Autodelen heeft niet alleen voor het milieu, maar kan ook voor de ouderen zelf voordelen
hebben. Het autodelen onder buurtbewoners lijkt voor ouderen de meest interessante
formule. Dit dient, bv in het kader van de buurtwerking, systematisch aangemoedigd te
worden.

Het vinden van een parkeerplaats op loopafstand van zijn bestemming is in Gent wel
bijzonder moeilijk geworden. Vooral voor ouderen die om de een of de andere reden
aangewezenzljn op eigen vervoer is dat een probleem. En ook voor degenen die
noodzakelijke diensten moeten verlenen aan huis. In buurten waar veel ouderen verblijven
moet de balans tussen het aantal parkeemlaatsen voor bewoners en voor bezoekers nader
bekeken worden. voorts dient de "Parkeertzorg"-kaart verder gestimuleerd.

Parkeren in Gent is ook erg duur geworden. Dit wordt een rem voor ouderen die van allerlei
diensten gebruik zouden kunnen maken en voor hun wijwillige inzet. Niet altijd immers
kunnen deze kosten op de een of de andere manier gerecupereerd worden. Bijkomend: het
bevordert het sociaal contact zeker niet. Wij wensen dat de bestaande regeling herbekeken
wordt vanuit de consequenties voor de mobiliteit van ouderen.

13



Het is ook vrij complex. Zo zljnde betaalautomaten niet echt ouderenvriendelijk in gebruik

en is de plaatsing ervan niet altijd gelukkig. Veel ongemak kan voorkomen worden door goed

sebruik maken van de van ouderen op dit terrein.

Gegeven de vergrijzing binnen de vergrijzing moet de mogelijkheid bekeken worden om

taxivervoer tegen een gereduceerd tarief aan te bieden aan de oudste ouderen op basis van

een attest. Daarnaast zljn de mogelijkheden nog te weinig gekend om voor minder mobiele

ouderen met een beperkt inkomen taxicheques aan te kopen of te genieten van een sociaal

tarief.

2.4. Aangepast vervoer en begeleiding ( 8) 
\

Het vervoer van minder mobiele ouderen wordt in (de mate van het mogelijke) verzorgd door

diverse, vrij uiteenlopende vrijwilligersinitiatieven, Deze richten zich op welbepaalde

groepen ouderen en hanteren diverse tarieven en criteria voor gebruik. De meest gekende

diensten zljn deze verzorgd door de mutualiteiten (ziekenvervoer). Een aantal instellingen,

zoals de LDC's en daglerzorgingscentra organiseren zelf dergelijk vervoer voor minder

mobiele gebruikers. Het vinden van voldoende vrijwilligers is een knelpunt. De
moeten

De Minder Mobielen Centrale (MMC) Gent biedt vervoersdiensten aan voor mensen met

verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt !4!q!qen of voor wie zich mst een (elektrische)

rolstoel verplaatst. Aangepast rolstoelvervoel wordt nu verzorgd door de vzw Mobar, waar de

stad Gent mee samenwerkt; vrijwilligersvervoer voor deze mensen door Taxistop. De

effectiviteit van dit aanbod moet periodiek bekeken worden.

Sommige minder mobiele ouderen hebben behoefte aan een meer persoontijke begeleiding

(9) o* zich buitenshuis te kunnen begeven: (een arm geven, hulp bij op- of afstappen,

begeleiding bij licht dementerende mensen, ...). Dergelijke hulp kan worden gegeven door

wijwilligers en georganiseerd vanuit allerlei vorïnen van dienstverlening. Ook diensten- en

wijk-werkencheques kunnen hiervoor worden gebruikt. Deze behoefte moet de nodige

aandacht krijgen binnen het beleid.

Het probleem is dat het voor de betrokkenen, de mantelzorgers, en zelfs voor de verzorgenden

veÍïe van eenvoudig is om op het moment dat de behoefte zich voordoet aangepast vervoer

te vinden. Het aanbod is zo divers, de voorwaarden waaronder men er gebruik kan van maken

evenals de tegemoetkomingen waarvan men eventueel kan genieten zíinzo complex dat de

betrokkene in een aantal gevallen uit de boot valt. Een goed opgezette en volsehouden

voorlichtingscampaene over deze materie is meer dan nodig. Daarbij moet uitdrukkelijk
gewezen worden op de rol die Gentinfo als eerste informatiebron kan spelen.

I Zie: www.meermobiel.be
9ln Gent wordt vanuit de vzw TreinTramBus geëxperimenteerd met "Openbaar vervoer-buddies". Dat zijn

vrijwilligers die mensen met een mobiliteitsbeperking helpen om het openbaar vervoer te leren gebruiken
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3. WONEN

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet men latnnen beschikken over een
aangepaste woníng, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een
betaalbare prijs en met woonzekerheid.(t01 Dat geldt uiteraqrd ookvoor ouderen.

De woonbehoeften verschillen van generatie tot generatíe en binnen de ouderengroep van
leeftijd tot leeftijd. Voor ouderen hebben ze een eigen karakter. Dit wordt voor een ruim deel
bepaald door de mate van zelfredzaamheid van de oudere. Veruit de meeste ouderen wonen
zelfstandig en wensen dat ook zo lang mogelijk te doen. Voor een aantal lukt dat met de
nodige assistentie. Een beperkt aantal heeft behoefte aan een verblijf in een
Woonzorgcentrum (WZC). Het beleid zet in op het zo lang mogelijk thuís wonen van ouderen.
I(at eisen stelt aan de laualiteit van de woning en van de woonomgeving.

Iedereen moge dan recht hebben op menswctardig wonen, niet voor alle ouderen is dat
gegarandeerd. Het is een opdracht voor de overheid als regisseur van het lokale woonbeleid
al het mogelijke te doen om in de dagelijkse praktijk de noodzakelijke goede voorwaarden te
scheppen om dit te realiseren. De stad Gent zet zich hier daadwerkelijk voor in.(tt)Toch wil
de SSR een aantal aanbevelingen doen op dit terrein.

3.1. Betaalbaar wonen

Zorg ervoor dat er een toereikend aanbod is en een goede spreiding van betaalbare, veilige
en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Schaarste en steeds hogere eisen aan de
kwaliteit van de woningen maken dat het vinden van betaalbare huisvesting voor veel ouderen
moeilijker wordt. Veel maatregelen om hier iets aan te doen spitsen zichtoe op degenen die
financieel in de meest kwetsbare positie verkeren. Dat is terecht. Maar veel meer ouderen
dreigen het slachtoffer te worden van de spanningen op de woningmarkt. We_plefIegJaal_ggq
ouderenwi endelijk woninemarktb eleid. Dat is een woningmarktbeleid waarbij terdege
rekening gehouden wordt met de leeftijdsspecifieke belangen van ouderen als eigenaar,
huurder of verhuurder. Dat binnen dit beleid speciaal gekeken wordt naaàe sociale
huursector en het aanbod aan sociale woningen, ligt voor de hand

Veruit de meeste ouderen wensen niets liever dan te kunnen blijven wonen in hun vertrouwde
huis en buurt. Daarnaast zoeken velen naar een betere plek om te wonen. Soms
noodgedwongen, soms om noodsituaties voor te zljn, niet zelden om meer aangepast te
kunnen wonen. Vanuit de samenleving bestaat er enige druk om van woning te veranderen.
Ook de overheid wil de woonmobiliteit verhogen en zetinop kleiner, meer aangepast wonen
van ouderen. Maar velen komen er niet toe om hun woonsituatie te verbeteren omdat ze erhet
geld niet voor hebben of bij gebrgk aan de nodige veerkracht. Zowel oo het financiële vlak als
op het terrein van de dienstverlening blijft ondersteunine noodzakelijk (zeker bij gedwongen
verhuis).

\ilonen kost geld. De vaste uitgaven ervoor kunnen hoog oplopen, zeker als men er de
noodzakelijke kosten voor onderhoud, verwarming, energie, water en telecommunicatie
bijneemt. Een aanzienlijk deel van het gezinsbudget moet hieraan worden besteed. Voor veel
ouderen is dat een té groot deel. Meer ouderen komen in die situatie terecht wanneer het

10 Vlaamse wooncode.
11 Cfr. de beleidsnota Wonen
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gezinsinkomen structureel achterblijft op de levensduurte omdat de pensioenen niet volgen en

het spaargeld niets opbrengt. Wat niet denkbeeldig is voor de komende jaren. Vooral voor de

meest bejaarde ouderen kan dat problematisch worden. Daarom wensen wij dat alle

maatregelen die qenomen worden door de stad met consequenties voor het wonen van

ouderen bekeken on hun effect voor het sezinsbudset. van de oudste

ouderen.

Kapitaalkrachtige ouderen kunnen met leeftijdsgenoten in residentiële enclaves gaan wonen.

Voor anderen is dat uitgesloten en is de noodzakelijke thuiszorg onbetaalbaar. In geval van

zorgbehoeft e zljn ze aangewezen op informele netwerken en hebben ze geen alternatief voor
o,ageing at place" (thuis oud worden). Deze vorm van sepregatie moet zoveel mogeliik
vooÍkomen en bestre . (12)

3.2. Aangepast wonen

Terecht worden er van overheidswege steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de

woningen. De druk die hiervan uitgaat wordt door ouderen echter als ouderenonwiendelijk en

onbillijk ervaren. Omdat dergelijke verbeteringen investeringen vergen die ouderen niet altijd
kunnen opbrengen en die in de regel door ouderen tijdens hun leven niet kunnen worden
terugverdiend. Daardoor kunnen ze ook geen gebruik maken van tegemoetkomingen zoals

voor energiebesparende ingrepen of renovaties. Bovendien verliest hun woning aan waarde

door de hogere eisen. Wij verwachten van de lokale overheid dat ze bekijkt wat ze. zeker voor

de oudste aan deze oosedronsen vofÍn van kan doen.

In een recent advies (201714) waag!" de Vlaamse Ouderenraad, ook aan de gemeenten, de

nodige aandacht te schenken aan energiearmoede bij ouderen. Hij stelt drie clusters van

maatregelen voor om hier iets aan te doen: (1) zorg voor een betere begeleiding en

"ontzorging" van ouderen, (2) vergroot de betaalbaarheid van energie-ingrepen en

woningaanpassingen, (3) maak de energiefactuur betaalbaar en transparanter. De SSR

verwacht dat dit in het kader van het woon- en armoedebeleid van de stad ter harte

wordt qenomen.

Voorts kunnen wij de inspanningen van de overheid om het levensloopbestendig bouwen en

lvonen aante moedigen alleen maar ondersteunen. Op die manier kunnen latere, zwate

aanpassingskosten voorkomen worden. Waar nodig moeten drempels weggewerkt worden bij
het verlenen van bouwvergunningen. De screening en advisering van de bouwaanvragen door

de toegankelijkheidsambtenaar past in dat kader evenals de sensibilisering van bouwheren en

architecten..

Heel wat, vooral oudere, woningen van ouderen beschikken niet over het nodige comfort of
zijn niet ingericht in functie van de zich met de leeftijd wijzigende woonbehoeften. Vooral de

trappen voÍïnen een probleem. Soms is wonen er gewoon niet veilig. Het project "Ergo aan

huis'o heeft reeds zijn nut bewezen. Maar het is nog te weinig gekend en bij veel ouderen

bestaat de vrees dat de diagnose hen op kosten zal jagen. Om meer ouderen te bereiken kan

bij de promotie ervan het accent noq meer op het aspect "veilieheid" worden gelegd .

12 lsabelle Makay & Leeke Reinders; Het gemankeerde (t)huis. Antwerpen, Garant, 2016
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Onmiskenbaar kan nieuwe technologie bijdragen aan het verhogen van de woonkwaliteit van
ouderen. Een zinvolle. functionele inzet ervan moet aanqemoedigd worden. Maar ook hier
geldt dat de baten voor de ouderen moeten opwegen tegen de kosten. Voorts moeten de
toepassingen eenvoudigzijn in gebruik, ook voor ouderen met beperkingen. Een toets in de
praktijk door ouderen zelf is geen overbodige luxe

3.3.Een grotere variëteit aan woonvormen.

Gent moedigt de ontwikkeling van (nieuwe) vorrnen van samenwonen aan, zoals het
samenhuizen van senioren, cohousing, hospitawonofl,.... Maar het kiezen voor een dergelijke
vorïn van wonen moet voor de oudere steeds een vrije keuze blijven. Voor ouderen heeft
samenwonen het voordeel dat het door gemeenschappelijk gebruik van ruimte en uitrusting
financieel interessant is, sociaal isolement tegengaat en wederzijdse ondersteuning van de
bewoners gemakkelijker maakt. Daarom vindt SSR dat deze ontwikkeling verder krachtie
moet worden ondersteund. Belemmeringen die het samenwonen in de weg staan moeten
zoveel mogelijk worden weggewerkt. Bijvoorbeeld door soepeler stedenbouwkundige
voorschriften? een wettelijke omkadering voor (kosten delend) samenwonen en voor het
(ver)bouwen van een eengezinswoning tot een (mantel)zorgwoning. Op die manier kan de
stad anticiperen op de toekomstige zorgafhankelijkheid van een groeiende groep ouderen.

Overigens, voor alle vorÍnen van gÍoepswonen geldt dat moet worden aangestuurd op
meervoudig gebruik van infrastructuur en uitrustingen, in goed overleg met de

heren en architecten voordelen
hiervan voor de í eebruikers

3 
" 
4, Buurtgericht,sprei,d,e,n,

Gent wil ervoor zorgen dat de verschillende woonbehoeften in de verschillende wijken
kunnen ingevuld worden. In de regel zijn ouderenzeer gehecht aan hun vertrouwde
omgeving. Daarom is dat een goede zaak.Het spreiden van grotere woonprojecten over de
wijken en kleinschalige woonprojecten voor senioren over de buurten is hier een
concretisering van. Dit beleid dient verder eezet.

Het concept'É\ryoonzorgzone" - dat is een gebied waarbinnen wonen enzofgzo goed
mogelijk op elkaar worden afgestemd - dient bij de spreiding vanzoÍgvoorzieningen voor
ouderen richtinggevend te zijn. Inzetten op levensloopbestendise wijken en woonzorgzones,
gericht op zelfstandig wonen van ouderen die zorg nodig hebben, moet o.m. leiden tot een
betere afstemming van de dienstverlening vanuit de thuiszorg op deze van de
woonzorgvoorzieningen alsook tot een meer efficiënt gebruik van de bestaande ruimte,
infrastructuur en uitrusting.

3.5. íloonzekerheid

Wanneer woningen onbewoonbaar verklaard worden of ouderen noodgedwongen moeten
verhuizen, moet er crisisopvang voorzien worden voor de bewoners van het pand. Een
krachtig en ouderenvriendelijk herhuisvestingsbeleid moet toelaten in dergelijke
omstandigheden een degelijke en betaalbare alternatieve woongelegenheid ter beschikking te
stellen van oudere mensen. Levenslange woonzekerheid moet gewaarborgd zijn.
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Dat kwetsbare ouderen vele keren noodgedwongen van verblijf moeten veranderen moet

zoveel mogelijk voorkomen worden. Vooral voor de (groter wordende) groep alleenstaande

ouderen is dat een nachtmerrie. Voorts kunnen plotse veranderingen in de fusieke en mentale

conditie leiden tot een opgedrongen verhuis. Als men nog te goed is om een plaats te vinden
in een WZC en niet goed genoeg om met assistentie behoorlijk zelfstandig te wonen kan men

op de dool geraken. Vooral door een tekort aan plaatsen in woningen met passende

assistentie. Dit aanbod moet afeestemd worden op de behoefte eraan: een behoefte die in de

toekomst nog groter zal worden.

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen voor mensen met nood aan bijkomende zorg

3 . 6. Wo onb e ge I eiding/- onder s teuning

Voor sommige ouderen overstijgt het verantwoord beheren van huis en uitrusting hun kunnen.

Wat tot verwaarlozing kan leiden. Onaftrankelijk van de aard van de woning moeten zij
beroep kunnen doen op woonbegeleiding/coaching die bij hun situatie past. In Gent verzorgt

het OCMW deze vorm van begeleiding, in de eerste plaats voor zijn cliënten. Noodzakelijk is

dat deze vorÍn van begeleiding wordt uiteebreid bij de uitbouw van buurteerichte zorg.

Het onderhoud van huis en uitrusting is voor veel ouderen een probleem. Vooral op hogere

leeftijd, als men alleenstaande is of niet over een sociaal netwerk beschikt. Er bestaan heel

wat diensten en voorzieningen zoals de dienstencheques, het "wijk-werken" (voorheen -de

PWA-diensten), thuiszorgdiensten, klusjesdiensten en er zijn ook tegemoetkomingen voor

mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Het OCMW beschikt over een Karwei- en

verhuisdienst. Toch vinden vele ouderen niet de hulp die ze nodig hebben omdat ze de weg

niet weten, de kosten te hoog zijn en men opziet tegen de overlast. Wat verwaarlozing tot
gevolg heeft en soms tot gevaarlijke toestanden kan leiden. Een emstige studie van deze
problematiek, waarbii ook de effectiviteit van de vele vormen van s en hun

bereik wordt bekeken. is noodzakelijk.

Vooral voor ouderen met een onbestaand of beperkt netwerk gaat verhuizen hun krachten te

boven. Hier komt ook heel wat bij kijken. Ondersteuning bij de organisatie ervan en bij het

leegmaken van het pand is geen overbodige luxe. Het lijkt ons nodig om in het kader van de

buurtgerichte zorg aandacht te hebben voor deze behoefte.

3.7. Premies en tegemoetkomingen.

Er bestaan in Gent heel wat tegemoetkomingen, zoals de (Vlaamse) huursubsidie bij verhuis

naar een aangepaste woning en de huurpremie als men langer dan 4jaar op een wachtlijst
staat voor een sociale huurwoning. De tegemoetkomingen zijn nog te weinig bekend en

zouden, na grondig studie van de gezinssituatie, automatisch toegekend moeten worden aan

alle rechthebbenden. Overigens, het ware wenselijk dat alle Gentse ouderen die meer dan

1/3d' van hun inkomen aan huishuur moeten besteden onder bepaalde voorwaarden van een

tegemoetkoming zouden kunnen genieten.

Voorts is ook de ondersteunende rol die het OCMW en woonwinkels kunnen spelen op dit
terrein nog onvoldoende gekend. Het zou goed zijn mocht alle nuttige informatie in
verband met het wonen van ouderen bracht en breed worden

verspreid.

overzichteliik worden s
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3 .8. As s is tentiewoningen.

Doordat er enerzijds meer mensen heel oud worden en doordat alleen nogzwaar
zorgbehoevende een plaats vinden in de woonzorgcentra zíjn er meer aangepaste wpningen
nodig voor licht zorgbehoevende ouderen. In de komende jaren dient het beleid, zoals in het
verleden, gericht te zijn op het verhogen van het aantal dergeliike woningen van goede
kwaliteit. In het bij zonder moet de stad er over waken dat er niet te dure
assistentiewoningen worden gebouwd en te weinig betaalbare

De stad en het OCMW hebben ingezet om zelf te voorzien in sociale assistentiewoningen.
Dat zijn als zodanig erkende woningen die beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnoÍÍnen en
die betaalbaar zljn voor minder financieel draagkrachtige ouderen. Dit beleid moet worden
verdergezet.

Ondanks alle goede bedoelingen eninzelvan de overheid (t') ,tjtr dergelijke, zowel erkende
als niet erkende, woningen niet betaalbaar voor velen die er behoefte aan hebben. Daarnaast is
de meerwaarde van de geboden omkadering en uitrusting soms ondermaats of dermate
gesofisticeerd dat ouderen er geen baat bij trebben. Wij verwachten van de stedelijke
overheid dat zlj, binnen haar mogelijkheden, blijft waken zowel over de betaalbaarheid als de
kwaliteit van deze woninsen.

Wonen is veel meer dan een dak boven het hooftl. Het is ook een sociaal gebeuren. Onder
meer om vereenzaming tegen te eaan di_qgt aan dit,aspgct van het wonen me! asSisteqtie_de
nodise aandacht geschonken.

3.9. Wonen in een Woon- en Zorgcentrum

De plaatsen in de wZC worden steeds meer voorbehouden voor de zwaarstzorgbehoevende
ouderen. Dit proces zal zích in de komende jaren verder doorzetten. Dat brengt met zich mee
dat er meer plaats zal nodig zijn voor de net-niet- zo-zwaar zorgbehoevende ouderen in de
vorÍn van kortverblijÏ, dag-, nacht- en weekeindeopvang. Bij de inplanting, vormgevine en
uitrustins van de nodise wooninfrastructuur dient met dit gegeven. ío.m. ook om
b edrij fs economische redenen). rekening te worden gehouden.

4. CALTUUR, SPORT EN VRITE TIJD.

Cultuurbeleving, sport en vrijetijdsbestedíng hebben in het leven van ouderen een bijzondere
plaats en betekenis. Ouderen beschikken over meer tijd die ze vrij kunnen besteden dan
andere leeftijdsgroepen. Dat houdt zowel kansen in als uitdagingen voor het invullen ervan.

Sommígen grijpen met beide handen de mogelijkheden aan die de hedendaagse samenlevíng
hen biedt om de beschikbare tijd zinnig in te vullen. Anderen hebben het, veelal door
omstandigheden, eerder moeilijk om "de tijd te doden". Hoe dan ook, ouderen hebben
behoefte aan een zinvolle besteding van de vrije tijd.

13 Zie de studie "Ruimte voor ouderen" via het web.

19



Zowel voor de persoon als voor de gemeenschap is het van belang dat in deze behoefte wordt

voorzien. Het bevordert zowel defysieke als aan de geestelijke gezondheid, stimuleert sociale

contacten en samenhorigheid, en draagt op vele teteinen bíj aan hetfunctioneren van de

samenlevíng.

Van de overheid mag worden verwacht dat zij een omgeving creëert die ouderen aanzet tot

een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het deelnemen aan het culturele, sport- en vrijetiidsgebe'uren

is immers een universeel recht dat door de overheid gewaarborgd moet worden voor alle

leeftijdsgroepen.

4.1. Cultuur

Ouderen zijn in de eerste plaats dragers van cultuur. Met de bijzonderheid dat het gaat om

een cultuur die in de loop der jaren is opgebouwd, aan het leven getoetst en hierdoor in ruime

mate wordt ingekleurd. Ze dragen een stuk geschiedenis met zich mee. Dat is een gegeven

waar de samenlevin gzich alleen maar voordeel kan mee doen. Intergenerationele uitwisseling

bevorderen (bv. via sociaal-artistieke projecten), ouderen betrekken bij het erfgoedgebeuren

op a1le mogelijke terreinen, zijn functies die vanuit de overheid de nodiee steun verdienen.

De SSR heeft in 2017 samen met de Cultuurraad van de stad Gent een "Verklaring" opgesteld

waarin een aantal maatregelen worden opgesomd die de cultuurparticipatie van ouderen

kunnen bevorderen, ook van degenen die daar niet zo gemakkelijk toe komen Wii
verwachten dat deze met de steun van de bevoegde diensten van de stad. zo snel als mogeliik
in praktijk worden eebracht.

Het cultureie luik van de Gentse feesten is ook voor ouderen bijzonder belangrijk. Wij
verwachten dat dit aanbod, vaak van uitzonderlijk hoge kwaliteit, gratis en toegankelijk blijft
voor iedereen.

4.2. Levenslang leren

Leren en blijven leren is een noodzaak - tot op hoge leeftijd. Het is het enige antwoord op de

snelle veranderingen waaÍïnee ook ouderen geconfronteerd worden. Voor het overgrote deel

gebeurt dat uit ervaring en door het delen van ervaring. Soms heeft men een handreiking

nodig om op een systematische manier het nodige te leren. Voorts is blijven leren ook een

rechien een morele plicht. Van de overheid mag worden verwacht dat zrj daartoe de

noodzakelijke goede voorwaarden schept. Ook al bestaat er ter zake alsnog geen

weldoordacht allesomvattend beleid.

De voortschrijdende vergrijzing en het "superdivers" \ryorden van Gent brengt specifieke

uitdagingen met zich mee. Vooralz4 die professioneel of als vrijwilliger veel contact hebben

met kwetsbare ouderen of ouderen met een migratieachtergrond moeten zich kunnen inleven

in hun situatie en er op een passende manier leren mee omgaan. Hierop gerichte bijscholing
voor het personeel van verzorgingsinstellingen en van voorzieningen die veel met dergelijke

ouderen omgaan moet als een voorwaaÍde .

Uit onderzoek weten wij dat de functionele geletterdheid, (dat zijn de competenties nodig

om in onze samenleving naar behoren te kunnen functioneren) van het oudste deel van de

bevolking het meest problematisch is. In het stadsbeleid inzake levenslang leren moet
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systematisch worden ingezet op het verbeteren ervan .Opdat zoveel mogelijk ouderen mee
zouden kunnen in onze maatschappij.

In de eerste plaats door het leren van en aan elkaar - het delen van kennis en ervaring - te
ondersteunen. Deze voÍïn van leren is immers de meest relevante voor iedereen en ook voor
degenen die nooit gebruik maken van het educatieve aanbod, hoe sterk men dat ook
stimuleert. Een door de overheid gesteunde campagne gericht op het delen van kennis tussen
meer en minder geschoolden, jong en oud, oud en jong, en tussen ouderen onderling zou een
belangrijke impuls geven aan het blijven leren.

Veel vorming is een onderdeel van de dienstverlening zowel van de overheid als van
allerlei organisaties en instellingen. (Bv. in het kader van de gezondheidspromotie.) De lokale
dienstencentra spelen op dit terrein een onvervangbare rol. Zoveel als in haar macht ligt moet
de overheid er over waken dat dit. veelal laagdrempelig. aanbod ten goede komt aan allen die
er baat kunnen bii vinden en dat dit het ik functioneren ondersteunt.

De stad zou voorzieningen voor het aanleren en onderhouden van digitale vaardiqheden
moeten faciliteren om zo de digitale kloof te overbruggen die een factor is van
maatschappelijke achterstelling. Initiatieven op dit terrein moeten extra worden ondersteund
en betaalbaar gemaakt voor iedereen. Daarbij moet prioriteit worden gegeven aan initiatieven
die in de eerste plaats de zelftedzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen
versterken. Dat betekent dat vooral moet worden ingezet op de meest eenvoudige en
praktische toepassingen. De stad Gent steunt al heel wat initiatieven op dit terrein. Zoals de
computerbuddies. Deze steun moet worden verder gezet,liefst met een accentverlegging naar
media en toepassingen die ouderen effectief meer greep geven op hun bestaan. Blijft dat de
aankoop (zelfs hij groepsaankoop)en het gehnrik van cligitale media geen goedkope
aangelegenheid is. Zoals dat al in ruime mate het geval is, dient de stad deze media (o.m. op
buurtniveau en plaatsen waar veel ouderen komen) kosteloos toegankelijk te maken voor
iedereen.

Alle jong-senioren moeten worden aangemoedigd en de kans krijgen om zich doelgericht
voor te bereiden op de nieuwe levensfase. Cursussen "voorbereiding op pensioen" hebben in
het verleden al hun nut bewezen; niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de
gemeenschap. Via dergelijke initiatieven hebben velen bv. de weg gevonden naar het
vrijwilligerswerk. Het zou een zinvolle investeringzljnmocht Gent iedereen die in een
bepaald jaar met pensioen gaat de mogelijkheid cadeau doen om Eratis een dergelijke cursus
te volgen. Voorts verdient het aanbeveling hierbij gebruik te maken van de ervaring van
ouderen die al een tijdje met pensioen zijn.

Meer nog dan dit thans al het geval is kunnen ouderen (in welk statuut dan ook) worden
ingezet als docent, lesgever, cursusleider. Dat heeft vele voordelen. De oudere zelf put er in
de regel veel voldoening uit. Ouderen leren nog het gemakkelijkst van leeftijdgenoten en de
kostprijs van het aanbod kan worden verlaagd. Wat bijkomende kansen schept voor deelname.
Wij verwachten dat de stad deze inzet svstem ati sch o.m. door tesemoet te komen
in een aantal kosten (bv. voor de bijscholing) die gepaard gaan met het zich als zodanig
inzetten van ouderen.

Tenslotte is blijven leren voor heel veel ouderen naast een zinvolle ook een plezierige
bezigheid. Het prikkelt het mentaalbezigzijn, stimuleert sociale contacten en ondersteunt het
maatschappelijk functioneren. Mede daarom dient de stad, in het kader van zijn beleid inzake
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levenslane leren, het gebruik door ouderen en de financiële toegankelijkheid voor ouderen
breedte te

4.3. Sport en bewegen.

Het belang voor ouderen van aan sport doen en bewegen kan moeilijk worden overschat. Het

draag!.niet alleen bij aan de fysieke conditie, maar ook aan de mentale gezondheid en de

autonomie van de persoon in het algemeen. Daarom moet de stad voluit blijven inzetten op

een stimulerend klimaat en omgeving. en dat voor alle voïïnen van sport en bewegen.

In de komende jaren moet speciaal aandacht worden geschonken aan een passende omgeving
en omkadering voor het in beweging blijven van de aanÊroeiende eroep oudere ouderen. Dit
zalmeelr aandacht vergen voor allerlei vormen van eenvoudig bewegen in en om het huis.
Samenwerking tussen de sport-, welzijns- en gezondheidssector en met de

ouderenorganisaties ligt hierbij voor de hand.

Drie zaken zijn voor ouderen van belang: het vinden van aan de leeftijd aangepaste

activiteiten, best dicht bij huis en op tijdstippen die aansluiten bij hun levenspatroon.

Uiteraard moeten zij ook betaalbaar zijn.Er bestaat in Gent al heel wat aanbod dat aan deze

criteria voldoet. ed zí met de lokale
en en hiervan kan

gebruik gemaakt worden van de "beweegzoeker" die op het internet te vinden is

Een aantal initiatieven die voor ouderen van belang kunnen zíjnzoals; nieuwere sporten
(wandelvoetbal), "Bewegen op verwijzing BOV", de sportverzekering, ... zljnnog te weinig
gekend Hier moet sericht van worden semaakt.

Voorts verwachten wij dat de ouderen en de ouderenorganisaties systematisch worden

betrokken bij de programmatie van sport- en bewegingsactiviteiten, zeker op buurt- en

wijkniveau (zoals bv. bij het project "buurt beweegt gezond)", en ook op het niveau van de

stad.. Dit moet een aandachtspunt zijn binnen het stedelijk sportbeleid.

Het beleid dat inzette op een fijnmazig netwerk van kleinere, ook lichtere infrastructuur op

het niveau van de buurten en op voldoende faciliteiten voor individuele sportbeoefenaren

moet worden doorgetrokken. Daarbij moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de

specifieke behoeften van de oudste generaties. Tegelijk moet ook worden ingezet op veilige,

aangepaste en uitnodigende (liefst groene) omgevingen voor buitenactiviteiten, zoals

aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Of het nu gaat om (al dan niet in clubverband) georganiseerde of eerder losse activiteiten, ze

berusten voor een ruim deel op de inzet van vrijwilligers. De SSR verwacht dat deze inzet
verder systematisch wordt eestimuleerd en vanuit de stad.

4.4. Spel en recreatie.

Spelen is niet enkel belangrijk voor kinderen; ook voor ouderen. Het biedt een zinnige
bezigheid. Gezelschapsspelen bv. bevorderen en onderhouden het sociaal contact; denkspelen

de mentale gezondheid. Maar niet altijd is spelen zonder gevaar. Denk maar aan

gokverslaving. Wij verwachten dat het spelen en de spelcultuur van ouderen een

het

aandachtspunt wordt in het kader van het beleid inzake seesteliike sezondheid.
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Wat de recreatie van ouderen in het algemeen betreft verwachten wij dat de stad Gent de
vrijetijdsparticipatie, en vooral dezevan de meest kwetsbare ouderen, blijft ondersteunen.
De UITPAS is wat dat betreft een voortreffelijk middel gebleken. Ongeveer 30% van de
UITPAS-kaarten is verkocht aan 65-plussers, waaryan70%o met kansentarief. . Zoals eerder
gesteld, wensen wij dat er een evaluatie gebeurt van het gebruik ervan door ouderen.
respectievelijke voor culturele. sportieve en andere doeleinden

5. RESPECT, KANSENGELIJKHEID EN SOCIALE COHESIE.

Ouderen moeten een zelfstandig leven kunnen leiden vrij van discriminatie, isolement,
armoede, verwaarlozing of misbruik. Dat geldt vooral wanneer ze geconfronteerd worden met
een verminderde zelfredzaamheid, problemen met de lichamelíjke of geestelijke gezondheid en
bij het levenseinde.

Ze verwachten, net als iedereen, dat de samenleving respectvol met hen omgaat. Dit betekent
o.m. dat er rekening gehouden wordt met hun identiteit, met hun mogelíjkheden en
beperkingen evenals met hun inbreng in het maatschappelijk gebeuren. Kortom: dat zij in hun
waarde worden herkend. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Vooral wanneer
ouderen kwetsbaarder worden.

Iedereen, ongeacht de leeftijd, moet gelijke kansen hebben om zích te ontplooien en
volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. Dat is een universeel mensenrecht
en in ons land ook als zodaníg erkend, Het Selijkekqnsenbeleid is gericht olt het hevnrderen
en waarborgen van deze kansen.

Gebrek aan respect, stereotyperingen en discrimínerende behandeling drijven mensen uit
elkaar. Terwijl net in deze tijd de behoefte groot is aan betrokkenheid op elkaar en solidariteit
met de meest kwetsbaren. Ouderen zijn hier bijzonder gevoelig voor. Het beyorderen van de
sociale cohesie of de samenhorigheid tussen alle inwoners onafhankelijkvan leeftijd,
geslacht, kunnen, herkomst, aard en gezindheid ís een voorname opdracht voor de overheid.

5.1. Respect.

Wij verwachten dat Gent zich blijft inzetten om een ouderenwiendelijke stad te zijn waarin
ouderen respect- en begripsvol bejegend worden. Hiertoe moet een tandje bij gestoken
worden o.m. omdat het aantal meer kwetsbare en aftrankelijke ouderen zal toenemen. De
beste manier om dat te doen is te investeren in de nodise vaardigheden en een positieve
attitude van al wiegeregeld met ouderen in contact komt, in de eerste plaats binnen de
stadsdiensten, maar ook daarbuiten In dat kader dient bijzondere aandacht geschonken aan
het omgaan met dementerende ouderen en met ouderen in moeilijke situaties, zoals bv
zelfuerwaarlozing. Ook het onderwijs heeft in deze een opdracht.

Omgaan met hulpbehoevende ouderen is in veel gevallen erg belastend. Meer begnp,
waardering en ondersteuning voor de dagelijkse inzet van zowel de professionele als de
mantelzorgers kan alleen maar een positieve invloed hebben op de omgang met ouderen. Wlj
verwachten van de overheid concrete initiatieven op dit terrein.
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5.2. Gelijke kansen.

Al te gemakkelijk nog worden mensen maatschappelijk "afgeschreven" of onheus behandeld

gewoon omdat ze oud zijn. Dit is o'aseisme". De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft

"ageisme" één van de voornaamste bedreigingen genoemd voor de geestelijke gezondheid van

ouderen. Het berust op vooroordelen en stereotyperingen die het gedrag bepalen, niet alleen

van individuen (waaronder de ouderen zelf), maar ook van gemeenschappen en instituties.

"Ageisme" schept en houdt een klimaat in stand waarin zowel bewuste als minder bewuste

achterstelling en uitsluiting van ouderen kan gedijen. Een vorm ervan is het negeren van de

specificiteit van het oud zijn, het verdringen ervan, er de ogen voor sluiten, eraan voorbij
gaan. Wij verwachten dat "ageisme" in het kader van het gelijke kansenbeleid de nodige

aandacht krijgt en dat zowel de oorzaken als de kwalijke gevolgen ervan worden bestreden.

Samenhangend hiermee moeten de ouderenrechten worden beklemtoond. Hierbij gaat het

niet om bijzondere rechten voor ouderen, maar om de invuiling van de universele

mensenrechten op maatvande oudere generaties. Al te vaak worden deze geschonden. Vooral
in situaties waarbij ouderen in een kwetsbare positie verkeren. Er moet worden rngezet op een

sterker bewustzi-jnvan deze rechten (a) bij de ouderen zelf en (b) bij allen (politie,

functionarissen, zorgverstrekkers,...) die er mee te maken hebben. Wij vragen concrete acties

in dit verband. met bijzondere aandacht voor de rechten van ouderen als patiënt.

Zoals reeds gesteld, vooroordelen en stereotyperingen zijn een voedingsbodem voor

achterstelling en uitsluiting. In de regel gaat het om veralgemeningen die door de feiten

tegengesproken worden maar toch barrières opwerpen voor een faire behandeling. Denk maar

aan de vele vooroordelen over ouderen op de arbeidsmarkt. Denk ook aan andere hardnekkige

stereotypen zoals: "ouderen hoeven alleen maar te genieten van hun oude dag", "ouderen

dragen niets bij aan de samenleving", "ouderen willen alleen maar profiteteÍr" ,"ze zijn rijk
genoeg", "de meeste ouderen zljneenzaatrren zorgbehoevend", "ouderen zijn vooral een

last". De strijd tegen dat soort vooroordelen kan alleen gewonnen worden door er een eerlijk
en oositief verhaal tesenover te stellen en de contacten de seneraties (vooral met de

jongere) te bevorderen. Inzetten op een positieve beeldvorming t.a.v. ouderen en alles wat met

hen te maken heeft moet daarom een voomaam bliiven van het seliike
kansenbeleid.

Discriminatie op grond van leeftijd is strafbaar. Het doet zich niet alleen voor op de

arbeidsmarkt, maaf ook bij de toegang tot goederen en diensten. Bijvoorbeeld op de

woningmarkt. Het moge dan al strafbaar zijn, ouderen komen er niet of nauwelijks toe om

feiten te melden, laat staan om klacht neer te leggen. Dat betekent echter niet dat deze vorm

van uitsluiting geen slachtoffers maakt en moet bestreden worden. In het kader van het
stad Gent

(a

aandacht kriieen dan thans het seval is.

Daamaast dient bij de ouderen zelf het besef versterkt dat zij recht hebben op een gelijke

behandeling en dat achterstelling omwille van hun leeftijd onaanvaardbaar is. Ook van de

bereidheid om er iets aan te doen moet werk gemaakt worden. Daartoe moeten onder meer

allerlei drempels worden weggewerkt. Ouderen weten bijvoorbeeld te weinig waar zlj met
eventuele klachten terecht kunnen. Wenselijk is dat er in het kader van het
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antidiscriminatiebeleid van de stad een sensibiliseringscampagne wordt opgezet waarbij de
ouderenorganisaties systematisch worden betrokken.

Ouderenmishandelingis een gesel waar men de ogen niet mag voor sluiten. Er bestaat niet
alleen fysieke en mentale mishandeling; ook verwaarlozing en financiële uitbuiting vallen
hieronder. Het kan hierbij zowel gaan om een intra-familiaal gebeuren als om
mis(be)handeling vanuit diensten en instellingen. In de Verklaring van Madrid (2002) over
het ouderenbeleid hebben de Verenigde Naties de overheden, op alle niveaus, gewezen op hun
plicht om dit kwaad met alle middelen te bestrijden. Immers, wereldwijd zou 4 tot 6Yo van de
ouderen erÍnee te maken krijgen. Men kan proberen om ouderenmishandeling (a) te
voorkomen. De afschaffing (onder bepaalde voorwaarden) door de stad Gent van de
onderhoudsplicht (2009) kan als een stap in de goede richting worden gezien. Maatregelen
om mantelzorgers enverzofgenden te ontlasten en te ondersteunen om zodoende het
ontsporen van zoÍg te voorkomen passen evenzeeÍ in dat kader. Daarnaast moet (b) het praten
erover en (c) het melden van feiten en ook vermoedens (bv. door financiële instellingen)
worden gestimuleerd. Voorts moet (d) de weg naar passende hulpverlening beter bekend
worden gemaakt. Wij wensen dat er over deze materie een concreet Gents actieplan wordt
opsesteld en uitgevoerd..

5.3. Sociale cohesie.

Ouderen dragen het hunne bij aan het functioneren van de samenleving. In de eerste plaats
moeten ze als ooactieve, productieve, ouderen" beschouwd worden. Dat moet gestimuleerd
worden en hun inzet gewaardeerd. Door ze actief te betrekken bij het maatschappelijk leven
en hun inbreng voor het voetlicht te brengen. Hun bijdrage strekt zich uit over alle
levensgebieden: sociaal, economisch, cultureel en neemt vele vormen aan waaronder zelfzorg,
mantelzorg en vrijwilli ge inzet.(ra) Het ondersteunen van de oudere als actieve burger moet
een hoeksteen zijn van het Gentse ouderenbeleid.

Vervreemding, stilletjes aan in een andere wereld leven en greep verliezen op wat er allemaal
gebeurt - het is een ervaring van vele ouderen. Sommigen lijden eronder; Anderen doen hun
best om bij de tijd te blijven. Maatschappelijk is het geen goede zaak wanneer
bevolkingsgroepen uit elkaar drijven. Net op het moment dat er meer dan ooit behoefte is aan
samenhorigheid en solidariteit. Intergenerationele en interculturele initiatieven proberen
de kloof tussen generaties en diverse culturen te verkleinen. Dat laatste blijkt, ondanks diverse
inspanningen, niet eenvoudig als het om ouderen gaat met een migratieachtergrond .Op
buurtniveau worden de contacten tussen de bewoners gestimuleerd. Om de sociale cohesie te
versterken voert de stad een beleid van "ontmoeten en verbinden". Dit beleid moet nog
worden versterkt, met bijzondere aandacht voor de vervreemding tussen de generaties o.m.
omdat door de voortschrijdende vergrijzing binnen de vergrijzing de kans hierop toeneemt.

Vereenzaming en sociaal isolement, met alle kwalijke gevolgen van dien, liggen in het
verlengde hiervan. Dat geldt op een bijzondere manier voor ouderen met een
migratieachtergrond die, net als andere ouderen, met de leeftijd niet zelden terugvallen op hun
taalgebruik, denken en doen van vroeger. Vereenzaming maakt mensen ziek en leidt tot
(zelf)verwaarlozing. Een aantal maatschappelijk tendensen zoals het verzwakkên van
familiebanden en het toenemend aantal "singles" maakt dat ouderen op dat punt bijzonder
kwetsbaar zijn alsook het wegvallen, met de leeftijd, van familie en kennissen. De stdd tegen

1a zie ook paragraaf 6 over "Maatschappelijke participatie"
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fronten worden Zeker ook op het vlak van het wonen. In
de mate dat wonen zowel individueel als in groepsverband, als een sociaal gebeuren wordt
opgevat en uitgebouwd verkleinen de kansen op sociaal isolement. Daamaast kan worden
gewerkt aan de contactarmoede. Huisbezoeken, telefooncirkels en de nieuwe media moeten in
dat kader worden ingezet. Ook zou er een studie moeten worden gemaakt van het bereik van

allerlei voÍïnen van "gezelschapsdienst".

De stad Gent zet sterk in op het ontmoeten en verbinden (sociale cohesie) van
buurtbewoners. Dat zijn mensen van alle leeftijden en van diverse herkomst. De overheid

doet dat (a) door initiatieven te ondersteunen die van de buurtbewoners zelf uitgaan (bv. in het

kader van "Wijk aanzet") of van het buurtwerk, (b) door het aanbieden van buurtsecretariaten
waar dergelijke groepen en verenigingen terecht kunnen voor administratief werk en de

voorbereiding van activiteiten en (c) door zalen ter beschikking te stellen waar activiteiten
kunnen plaats vinden. Daarnaast zrjn er, meer specifiek voor ouderen "Open Huízen". Ze
bieden onderdak aan allerlei activiteiten vanuit en voor de buurt. Ze worden gerund door
oudere wijwilligers. Wat tegelijk hun sterkte en hun zwakte ís. Ze zijn complementair aan de

LDC's die in de eerste plaats (thuis)zorgvoorzieningenzljn. Wenseliik is een grotere

betrokkenheid van de lokale seniorenraden en de ouderenorganisaties bij het buurtgebeuren.
het versterken van de ondersteunins van de vriiwillise inzervan ouderen op buurtniveau. en

meer interesse voor alle buurten zonder verlies aan aandacht de meer kansarme.

Meer concreet wensen ouderen via de lokale seniorenraden, de ouderenorganisaties en

-voorzieningen meer inspraak en participatie in zaken zoals veiligheid, gezondheid, netheid,

to egankelij kheid, wonen, informati evoorziening, . voor hun buurt. Daartoe dient o.m. het

contact met de wiikregisseurs en met de buurtinspecteurs structureel te worden uitgebouwd.

In een aantal gevalien is een betere afstemming aangewezen tussen allerlei diensten onderling

en de wijkregisseur bij het plannen vanwerkzaamheden.

Tegelijk neemt de stad de regie op van het Gentse samenlevings- welzijns- en

gezondheidsbeleid (tt) 
"n 

wil daarbij via de "sociaal regisseurs" naar de wijken en buurten
toegaan (b). De SSR vindt dat een goede zaak mits er(a)aparte aandacht wordt geschonken

aan het samenleven van en met ouderen evenals aan het ouderenwelzljn en de ouderenzorgin
al zijnaspecten en (b) dat de ouderen systematisch als partners worden betrokken bij de

wijkactieplannen en -acties;hetztj rechtstreeks, hetzij via hun pleitbezorgers

Van het uitzonderlijk belang vindt de SSR dat er verder werk wordt gemaakt van "warme
buurten" waar de bewoners zorg dragen voor elkaar en elkaar helpen waar dat nodig en

haalbaar is. O.m. de LDC's spelen wat dat betreft al een voomame rcL. Zlj zijn ook een

aanspreekpunt in de buurt voor alles wat met zorg voor ouderen te maken heeft en helpen

buurtnetwerken opzetten rond kwetsbare personen. Om meer mensen te bereiken is het

wenselijk dat de OCMW-actie "Buren voor buren" wordt verbreed en dat ook andere

organisaties erbii betrokken worden. De antennewerkingbiedt dan weer een luisterend oor
voor de behoeften van ouderen en probeert er een passend antwoord op te geven.Deze
initiatieven moeten worden versterkt.

lsZoals voorzien in het decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2018
16 Zie ook paragraaf 8 over Bestaanszekerheid, zorg en gezondheid.
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6. MAATS CHÁPPE LIJKE PARTICIPATIE.

Onder "maatschappelijke participatie" verstqan wij het deelnemen aan het maatschappelijk
leven in al zijn vormen: economisclt, sociaal, cultureel. Het is een recht, ook op hoge leeftijd.
Het bevorderen eruan moet, zoals reeds gesteld, de hoeksteerp zijn van het ouderenbeleid.

Ouderen nemen, net als iedereen, deel aan het economisch leven. AJhankelijk van de leeftijd
gebeurt dat op een eigen manier. Ze zijn niet alleen consumenten; zij produceren ook
goederen (bv. door te tuiníeren, door doe-het-zelven) en diensten via allerlei activiteiten. Dat
laatste vooral in de vorm van mantelzorg en vrijwillige inzet. " Productive ageing", in al zijn
vormen, schept niet alleen meerwaarde voor de samenleving. Het versterkt ook het
zelfwaardegevoel van ouderen en houdt ze actief, met alle positíeve gevolgen van dien. Pas de
jongste jaren wordt deze bijdrage van ouderen aan hetfunctíoneren van de samenleving naar
waarde geschat.

Participatie aan het sociale leven heeft vele gezichten: deelname san het familiale leven, het
verenigingsleven, het buurtleven, het stadsleven, het contact met vrienden en kennissen.
Sommige vormen, zoals de buurtbetrokkenheid, winnen aan belang met de leeftijd. Andere
staan onder druk, met een vergrote kans op vereenzaming en vervreemding.

6.1. Deitname en inzet

Voor de meeste ouderen is deelnams aan het maatschappelijk leven een
vanzelfsprekendheid. Dat is echter niet het geval voor minder mobiele ouderen, ouderen met
een hoog armoederisico en ouderen met een migratieachtergrond. Al is het een universeel
mensenÍecht. Wij verwachten dat de overheid in haar beleid t.a.v. mensen met beperkingen,
t.a.v. personen van vreemde afkomst en in het armoedebeleid uitdrukkelijk rekening houdt
met de soecifieke ikheden van ouderen die in een dergelijke situatie verkeren

Ouderen dienen als actieve burgers te worden beschouwd. Met het doorgroeien van de
babyboomers komt in de komende jaren een potentieel vrij van ouderen dat niets liever wil
dan actief in het leven staan. Het is in ieders belang dat hun maatschappelijke inzet wordt
gestimuleerd door deze positief te waarderen, er beroep op te doen en belemmeringen weg te
werken. Zoals eerder moet het oudere als
burger een hoeksteen zijn van het Gentse ouderenbeleid. Dat is een kwestie van visie, maar
ook van bereidheid om hier werk van te maken bv. door klachten en suggesties ernstig te
nemen en feedback te geven over de opvolging ervan.

Ouderen maken deel uit van onze veranderende samenleving. Zemakenzemee en moeten
ook kunnen delen in de vruchten ervan. Men kan hierbij denken aan de voordelen van de
nieuwe technologieën en het internet, maar ook van de deeleconomie. Dergelijke
ontwikkelingen mogen geen barrière worden, maar een bijkomende opportuniteit voor
ouderen om maatschappelijk te participeren. Daarom moeten er extra inspanningen worden
gedaan om alle ouderen erbii te betrekken.

Heel veel ouderen zettenzichin als vrijwilliger. Ze nemen verantwoordelijkheid op zowel
voor uitvoerende als bestuurlijke taken. Dit engagement is onmisbaar in de hedendaagse
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samenleving. De stad Gent stimuleert deze inzet op verschillende manieren: (a) door deze

positief te waarderen, (b) door te proberen waag en aanbod dichter bij elkaar te brengen (o.m.

via het Vrijwilligerspunt), (c) door te voorzien in de nodige informatie en (d) door tussen te

komen in de kosten van wijwillige inzet. Deze ondersteuninq moet worden voortgezet,

geharmoniseerd en versterkt. Ze moet ook verder reiken dan de dienstverlening van de Stad

en het OCMW. Daarbij moet bijzondere aandacht gaaÍnaar de toenemende verplaatsings- en

parkeerkosten, de kosten voor het verder ontwikkelen van de nodige deskundigheid en voor

een stimulerende werkomgeving.

Omdat van oudere werknemers verwacht wordt datze langer blijven werken moet er stevig

ingezetworden op het scheppen van "werkbaar werk". In het kader van zijn
tewerkstellingsbeleid kan de stadwerkgevers hierop aanspreken en in haar eigen

personeelsbeleid hier daadwerkelijk werk van maken. Tegelijk kunnen initiatieven genomen

worden om oudere werkzoekenden te ondersteunen in hun zoektocht naar aangepast werk.

6.2.Thuis en op buurtníveau

Zoals bij herhaling gesteld wordt het contact met de buren met de leeftijd belangrijker. Wij
verwachten dat de overheid zich bliift inspannen om op alle mogelijke manieren het

burencontact te bevorderen, zowel intercultureel, intergenerationeel als bij ouderen onder

elkaar.

Voor een ruim deel wordt het buurt- en verenigingsleven gedragen door ouderen die zich

hiervoor inzetten als vrijwilliger. Continuïteit waarborgen en vemieuwing is een bestendige

opdracht voor allen
van een organisatie

die hierbij betrokken zljn. Y anzelfsprekend wordt de aantrekkingskracht

in de eerste plaats bepaald door de werking. Maar egn.i4qdijkg
om steun ervan ls

ziin plaats.

In toenemende mate worden Mantelzorgers als onmisbare partners beschouwd in de opvang

en de zorg. Vele ouderen nemen als vanzelfsprekend een dergelijke taak op. Soms echter gaat

ze hun mogelijkheden te boven door een moeilijke combinatie met andere taken, door

overbevraging en hogere eisen inzake competenties. Goede informatie en ondersteuning,

contact met andere mantelzórgers, tijdelijke opvang voor de mensen waar ze voor zorgen zljn
factoren die hun inzet kunnen verlichten. Een aantal voorzieningen, zoals de LDC's, de Open

Huizen, de dagopvang, spelen hier al op in. Die lijn moet worden doorgetrokken in het kader

van een goed onderbouwd mantelzorgbeleid.

6. 3. Beleids- en burgerparticipatie.

Beleidsparticipatie: deelnemen aan het beleid van organisaties en instellingen en/of het

beleid van de overheid, is een bijzondere vorÍn van maatschappelijke participatie. Heel veel

ouderen dragen op deze manier bij aan het in stand houden en verder ontwikkelen van het

maatschappelijk leven. Soms met grote verantwoordelijkheid, bv. in het bestuur van scholen,

sportverenigingen, culturele organisaties. Waardering hiervoor is wel het minste wat men op

dit terrein van de overheid mag verwachten. Daarnaast dient steun gegeven aan de

subsidiere glementen worden op genomen.
die een Dit
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Sluitstuk van een lokaal beleid dat rekening houdt met de noden en behoeften van alle
inwoners is de participatie aan het overheidsbeleid, in alle fasen van de beleidscyclus en op
alle niveaus. Voor sommige groepen ouderen zoals burgers met een migratieachtergrond,
minder mobiele ouderen, ouderen met een handicap is dat niet vanzelfsprekend . De stad en
de adviesorganen moeten daarom gericht inspanningen blijven doen om ook die ouderen te
betrekken die moeilijker te bereiken zijn. Bv. door meer variatie te brengen in hun aanpak en
te investeren in netwerkvorming.

"Last but nbt least", ook burgerparticipatie is een vonn van maatschappelijke participatie.
Van de overheid verwacht de SSR dat zlj al het nodige doet opdat alle ouderen, ook de meest
kwetsbare of van vreemde origine, ten volle hun rol als burger kunnen spelen en blijven
spelen. Dit houdt o.m. in datze veerd worden en waar
geholpen (bv. bij het wegbrengen van huisvuil) om in het belang van iedereen hun
verantwoordelijkheid op te nemen.

7. INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Meer dan ooit is het naar behoren functioneren in deze samenleving aJhankelijk van het
kunnen beschikken over de nodige informatie op het rfl.oment dat men er behoefte aan heeft,
en van het doelmatig kunnen communíceren. Dat geldt uiteraard ookvoor ouderen, maar met
de bijzonderheid dat oude, vertrouwde kanalen in onbruik geraken en nieuwe niet altíjd
toegankelijk zijn voor iedereen.

" Ik weet niet waar ik met mijn vraag terecht kan", " Ik weet niet waar ik recht op heb", " Ik
weet niet wat er te doen ís ", " Ik weet niet hoe ik er moet geraken" zijn vaak gehoorde
klachten van ouderen, Ondqnks" qírnísschien juist door, de overvloed aan mogelijkheden op
dit terrein. De consequenties van informatie- en communícatietekort kunnen vrij ingríjpend
zijn voor de betrokkene. Men mist de noodzakelijke hulp die men nodig heeft, komt verkeerd
terecht, betaalt meer dan nodig voor noodzakelíjke goederen en diensten, of doet niet wat
nodig gedaan moet worden.

De nieuwe technologie heeft compleet andere vormen van informatiegaring en communicatie
mogelijk gemaakt. Mondelinge communícatie in direct contact, telefonische communicatie en
de omroep blijven voor ouderen bijzonder belangrijk. Schriftelijke communicatie ook, maar
deze gebeurt steeds meer dígitaal. Het opzoeken van informatie gebeurt almaar vaker door
middel van Google (o.m. op smartphone en tablet). Blijft natuurlijk dat nog heel veel ouderen
geen gebruik kunnen maken van de nieuwe technologie. Daarom blijven gidsen, brochures en

folders een voorname bron van ínforrnatíe.

7.1. In het algemeen

Stad en OCMV/ zijn een voorname bron van informatie voor ouderen. In het algemeen zijn
ouderen tevreden over de informatievoorziening van de overheid. Wel wensen zlj dat er
meer voor de behoeften van
dienstverlenine en voor het gebeuren op wijk- en buurtniveau.

Naast aan algemene informatie en communicatie is er behoefte aan doelgroepspecifieke
informatie voor senioren. Voor sommige punten is dat gewoon noodzakelijk (bv.
wegwijsinformatie); voor andere eerder wenselijk (bv. over het vrijetijdsaanbod voor
senioren). Binnen het informatie- en communicatiebeleid van de stad moet de op ouderen
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gerichte informatie- en communicatie expliciet een plaats krijgen. Hierbij mag men niet

vergeten dat het communiceren met en informeren van ouderen met een migratieachtergrond
specif,reke eisen stelt, niet alleen wat het taalgebruik betreft, maar bij het benaderen van deze

ouderen in het algemeen

Ouderen hebben niet alleen behoefte aan informatre; zíj moeten ook vragen kunnen stellen,

suggesties kunnen doen en ergens terecht kunnen met klachten. In het algemeen kan men

stellen dat de communicatie "van onder op'o meer dan dit thans het geval is moet wortlert

gestimuleerd o.m. door meer beroep te doen op een inbreng van de ter zake bevoegde

adviesraden. Daarbij is het van bijzonder belang dat de betrokkenen goede feedback knjgt
over wat er met hun inbreng gebeurt. Wenselijk is dat dit aspect van het beleid sondig wordt

bekeken.liefst samen met de ouderen en orsanisaties

Vanzelfsprekend verwachten ouderen een ouderenwiendelijk en eenvoudig taalgebruik,
(zonder veel vreemde woorden en afkortingen). Ouderenvriendelijk taalgebruik betekent ook

informatie geven waarin ouderen zichzelf kunnen herkennen zonder daarbij neerbuigend te

zijn. Eenvoudig en helder taalgebruik betreft zowel de woord- als beeldtaal. Passend

taalgebruik is voor ouderen een bijzonder belangrijk punt. Binnen de stadsdiensten en het

OCMW moet s sch werk worden semaakt van hef bevorderen van er fnaloehntik

door i ouderen

Veel ouderen lopen vast in allerlei procedures en tussenstappen om een antwoord te krijgen
op een simpele vraag. Dat geldt vooral bij telefoon- en internetverkeer. "Wees zo direct
moqelijk" moet de regel zíjnbij de omgang met ouderen.

Ook ouderen willen profiteren van de voordelen van de nieuwe informatie- en

communicatietechnologie; hetzlj direct, hetzij via via. Ze vinden het noodzakelijk dat

daamaast ook de oude, vertrouwde vorÍnen van communicatie, zowel schriftelijk als audio-

visueeel. (W) blijven bestaan. Alleen al omdat de nieuwere moeilijker toegankelijk zijn voor

velen. Wat disitaal wordt aangeboden moet ook in een anderè vorm beschikbaar zijn. én

omsekeerd. Dit moet een basisregel zijn voor het overheidsbeleid ter zake.

Goede en vooral tijdig informatie (o.m. gidsen, brochures, folders,...) doorspelen aan diverse

sleutelpersonen is essentieel voor het communicatieproces. Het zijn immers allerlei
intermediairen die de ouderen het gemakkelijkst bereiken en informatie kunnen verstrekken

op maat en wanneer ouderen er behoefte aan hebben. Het lijkt daarom wenselijk dat de dienst

communicatie van de stad en het OCMW over een doordacht plan zou beschikken voor het

effrciënt bedienen van de juiste tussenpersonen vooÍ het bereiken van de oudere bevolking.

Ouderen willen zeker bijdragen aan het opstellen van een dergelijk plan.

Overigens, om de kwaliteit van de informatievoorziening en de communicatie met ouderen te

versterken is het wenselijk dat ouderen betrokken worden bij de vormgeving ervan, feedback

kunnen geven op grond van hun ervaringen en dat er rekening mee wordt gehouden. Dat moet

veel meer en systematisch gebeuren.

In het verleden bestond er een "Wijze Gids voor senioren" uitgegeven door de seniorendienst

van de stad. Hierin was alle nuttige informatie gebundeld over het inkomen, de financiële

en/of sociale voordelen, het wonen, vrije tijd, mobiliteit, dienst- en hulpverlening, opvang,

levensloopgebeurtenissen , informatie, inspraak en belangenbehartiging. De SSR vindt dat er

een dergelijk instrument nodie is. Hij is ook bereid om mee te werken aan de redactie en de
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verspreiding ervan. Al is dat zeker nuttig; het hoeft zeker geen boekwerk te zijn. Omdat de
informatie te snel veroudert. Een dergelijke 'Seniorengids voor Gent" kan ook opgenomen
worden als een aoart onderdeel van de website van de stad en via de balie van GentinfoPunt
op papier ter beschikking worden gesteld.

Het bundelen en verspreiden op wijkniveau van alle informatie die nuttig is voor ouderen is
een wens die al jaren bestaat. Het wijkkrantje "Uit in je buurt" is hier een aanzet toe. De SSR
drinef erop aan dat de mogelijkheden hiervoor systematisch worden bekeken en uitgebouwd.
liefst samen met de wijkregisseurs, de sociale regisseurs, de ouderen zelf enhun organisaties.

Bij dat alles mag men niet vergeten dat ouderen, bv. als vrijwilliger, een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de informatievoorziening van hun leeftijdsgenoten. Zeker op
wijkniveau. Dit niet alleen bij de verspreiding, maar ook bij het verzamelen, het bewerken en
het ontsluiten van nuttige informatie. Er bestaan reeds voorbeeldige praktijken. Het komt er
oo aan deze uit te dieoen en uit te rollen over heel Gent.

Voor sociale informatie kunnen ouderen bij de stad en het OCMW terecht. Onder meer via
de lokale dienstencentra, de Open Huizen en welzijnsbureau 's in de buurt. De
maatschappelijk werkers keruren de sociale kaart, houden nauw contact met ziekenfondsen,
thuiszorgdiensten, CAW, CGGZ,... en verwijzen indien nodig door. Daamaast biedt de
website van het OCMW en de infokrant "'t Zalwelzijn" zijninformatie over de sociale
dienstverlening van de stad. Wenseliik is dat de sociale informatie nos meer en oD een voor
de diverse deelsroeoen oassende manier naar de ouderen toe wordt eebracht.

7.2. Meer specífick

De website van de stad is de ruggengraatvan de van het hele informatie- en
communicatiesysteem van de overheid. Dat vergt een voortdurende inspanning om ze aante
passen aan de uitwaaierende behoefte van de bevolking en aan de nieuwe mogelijkheden.
Ouderen verwachten vooral dat ze accuraat zou zijn; eenvoudig in gebruik, zonder veel
tussenstappen en met een ongecompliceerde schermopbouw. Systematische screening op al
deze punten samen met oudere is zeker aan te bevelen.

Gentinfo is het centrale aanspreekpunt voor informatie over het stadsbestuur, het OCMW en
evenementen in Gent. Men kan er terecht met wagen, klachten, suggesties, meldingen over de
stad. Gentinfo werkt bijzonder goed als telefonisch en digitaal aanspreekpunt voor de
Gentenaars . Zekurcten er terecht met vragen, klachten, suggesties, meldingen, .... De dienst
heeft ruime openingsuren en wordt bij elke gelegenheid gepromoot,
De mogelijkheden ervan evenals dezevan de ombudsdienst zljnnogte weinig gekend bij
ouderen. Aan een betere bekendheid en een beter gebruik moet worden gewerkt.
Voorts zljn er momenteel reeds 15 GentinfoPunt en verspreid over de stad waar men aan de
balie ter beschikking staat van de bezoekers. Wij vragen een uitbreiding in de lokale
dienstencentra, buurthuizen en welzijnsbureau 's van alle 25 Gentse wijken.

Daamaast zorgt het Mobiel Dienstencentrum voor de rijdende dienstverlening van de Dienst
Burgerzaken, Gentinfo en de Bibliotheek Wij wensen dat die wekelijks meer plaatsen aan de
rand van Gent en meer geïsoleerde wijken aandoet.
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Ouderen zijnbtjzonder geïhteresseerd in Gents nieuws. Het zijn trouwe lezers van het

stadsmagazine en kijkers van stads-TV. Ook het lokale nieuws in dag- en weekbladen

wordt door hen op de voet gevolgd. Zljbegrripen dat dit nieuws een algemeen karakter moet
hebben, maar verwachten dat ook het nieuws dat voor hen van bijzonder belang is de

aandacht krijgt die het verdient. Dit zou een aandachtspunt moeten zijn voor de persdiensten

van de stad en het OCMW. Een panel van ouderen zou hierover periodiek advies kunnen

geven.

Regelmatig worden er informatievergaderingen georganiseerd over aspecten van het

overheidsbeleid, meestal op wijk- of buurtniveau. Datzijnuiteraard uitstekende gelegenheden

pm informatie door te geven en van gedachte tg wisselen. Veelal gaat het hierbij om

wijzigingen in de woonomgeving. Daarnaast organiseerde het college van burgemeester en

schepenen de acties "Wijk van de maand" en "Wijkbeurzen". Ouderen wensen hier als

volwaardige burgers bij betrokken te worden. Tijdige, goede contacten en afspraken met de

lokale seniorenraden en ouderenorganisaties zijn hierbij van doorslaggevend belang. De

wijkregisseurs spelen hierin een centrale ro1. Deze betrokkenheid moet verder worden

verbeterd en versterkt.

De vraag is al gesteld of er behoefte is aan een Gents Seniorenmagazine. Op dit ogenblik
hebben senioren op hun verzoek al gratis toegang tot het tweemaandelijks tijdschrift o'Wijs'o

uitgegeven door het OCMW en de LDC's. Dat is een goede zaak. Het is een blad voor en

door senioren. Wellicht kan de scoop enigszins worden verbreed. De SSR is van mening dat

het van het goede teveel zou zrjn dat de stad daarnaast nog een Seniorewnagazine zor
uitgeven. Liever zou men zien dat er, digitaal en gedragen door ouderen, een Nieuwsbrief
zou worden uitgegeven door de stad en het OCMW voor belangstellenden met nieuws over
het ouderenbeleid en over allerlei initiatieven en gebeurtenissen die voor ouderen van belang

kunnen zijn.

8. BESTAANSZEKERHEID, ZORG EN GEZONDHEID.

Een opmerhing vooraf. In het nieuwe decreet inzake Lokaal Sociaal Beleid (') X bepaald dat
de stad de regie voert van de lokale sociale hulp- en dienstverlening op haar grondgebied.

Dat betekent dat zij deze dienstverlening maximaal afstemt op de lokale behoeften. Daarbij
scheidt ze haar rol als aanbieder van sociale hulp- en dienstverleníng van haar rol als

regisseur. De stad Gent heeft hier al een qanvang mee gemaakt en verwacht mag worden dat
ze die rol verder invult. Dit is een gegeven met belangrijke consequenties voor alle aspecten

van het toekomstige ouderenzorgbeleid.

8. l. Bestaanszekerheid.

Ondanl<s de verbetering van de jongste jaren moet een aantal ouderen leven met een reëel

armoederisico. Aan de ene kant is hunfinanciële draaglvacht te laag en aan de andere kant
zijn hun uitgaven te hoog om zonder overmatigefinanciële zorgen oud te worden. Ruw

geschat gaat het hierbij om meer dan 5.000 Gentse ouderen. Hiervan worden de meesten wel

op de een of de andere manier geholpen. Maar toch ís bestaanszekerheid geen

vanzelfs pr ekendheid v o o r i eder een.

17 Decreet van 5 februari 2018.
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Voorts neemt, om velerlei redenen de financiële draaglwacht af met de leeftijd. De uitgaven
stiigen, vooral voor zorg en gezondheid, terwijl de mogelijkheden om het inkomen op peil te
houden afuemen. Vrees om "niet toe te komen" ís niet zelden een bron van spanningen en
stress. De "zorgeloze oude dag" is voor velen een illusie. Toch gaat het de meeste ouderen
goed(8) en prijzen ze zich gelukkig met wat ze in hun leven hebben opgebouwd en wat de
samenleving aan bestaanszekerheid biedt.

Al te weinig staat men er bij stil dat bestuurlijke maatregelen die het leven rechtstreeks of
onrechtstreeks duurder maken ouderen op een speciale manier kunnen raken. Bv.
energiebesparende maatregelen. Hoe ouder men is, hoe geringer de kans dat men zijn
investeringen hiervoor nog tijdens het leven kan terugverdienen. De SSR wenst dat zowel de

nieuwe stedeli ES

financiële situatie van worden bekeken.

Tijdens de voorbije jaren zijn er al inspanningen gedaan voor het automatisch toekennen
van rechten. Het OCMW en de mutualiteiten spelen op dit terrein een voorname rol. Men
moet hiermee verder gaan zodat iedere de oudere op de hoogte is van zijn rechten en
automatisch van alle tegemoetkomingen kan genieten waar hij of zij recht op heeft. Dat geldt
in het bijzonder voor de mogelijkheden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Sommige ouderen zijn onderbeschermd. Zij hebben recht op f,rnanciele en/of sociale hulp-
en dienstverlening maar maken er geeq gebruik van. Wij stellen voor om naast het moment
van opname in een woonzorgcentrum, bijkomende schamiermomenten (pensionering.
overliiden oartner ...) aan te eriioen om deze mensen óp te sporen. Ook sleutelfiguren binnen
de wijk en seniorenverenigingen kunnen hierbij worden ingezet.

Voorts moet men blijven inzetten op het speuren naar verborgen armoede bij ouderen,
speciaal bij de oudste ouderen, en het niet opnemen van hulp (non-take-up). Samenwerking
met armoedeorganisaties lijkt hierbij aangewezen evenals een buurtgerichte aanpak. De
LDC's zijn reeds actief op dit tenein. Ouderen die zich hiervoor wijwillig inzetten moeten
worden ondersteund.
buurtniveau.

De SSR oleit voor volsehouden actie op dit vooral op

Daamaast moet in het armoedebeleid(splan) uitdrukkelijk worden stilgestaan bij de
problematiek van de armoede bij ouderen. Deze moet de aandacht krijgen die hii verdient. Het
betrekken van ouderen hierbij kan de inzet hiervoor alleen maar versterken.

8.2. Ouderenzorg

Met de leeftijd neemt de mate van zelfredzaamheid af en de behoefte aan bijstand toe. Soms
komt men vrij plots in een situatie van verhoogde aJhankelijkheid terecht. Meestal gaat het om
een proces dat zich geleidelijk voltrekt. Terecht wordt er vanuit de overheid - overigens met
succes - ten volle ingezet op het.versterken van de zelfredzaamheid en het verlengen van de
periode waarin men autonoom kanfunctioneren. Dat is ook de diepste wens van de ouderen
,zelí

18 Zie: Koning Boudewijnstichting, Levenskeuzes op latere leeftijd. Enquête bij meer den 2000
60-plussers, Brussel 2017.
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Toch zal de behoefte aan assistentie alleen maar toenemen. Dat geldt zowel voor de zorg voor

de persoon als de zorg voor huis en goed. Gewoon omdat er in de komende jaren meer

ouderen zullen zijn in Gent en dat deze alsmaar ouder worden. Dat maakt de behoefte aan

een weldoordacht ouderenzorgbeleid alleen maar groter en meer urgent. Vanouds is het

OCMI4. een bijzonder belangrijke speler op dit terrein, en dat zowel bij het voorkomen van

aJhanketíjkheid als bij het verlenen van steun en assistentie. Deze functie zal het hoe dan ook,

samen met andere partners, moeten bliiven vervullen.

Als eerste beleidsobjectief op dit terrein zif de SSR het versterken van de zelfzotgo zodat

de ouderen zelf eenoplossing kunnen geven aan de kleine en wat grotere problemen in het

dagelijks leven. De overheid kan hieraan bijdragen door een goede inrichting en onderhoud

van de woonomgeving, het stimuleren van aangepast wonen en het bevorderen van de

interactie en communicatie met de nabije omgeving als eerste steun en toeverlaat wanneer er

hulp nodig is. De dit en

De detectie van de zorgnoden en van de ouderen die behoefte hebben aan hulp is een

probleem dat volgehouden aandacht vraagt. Signalen die via de LDC's, de Open Huizen, de

antennewerking van het OCMW en de diensten voor gezinszorgworden opgevangen zijn wat

dat betreft bijzonder belangrijk. Systematisch op zoek gaan naar de noden (bv. via
buurtscans) moet een vaste plaats krijgen in het ouderenbeleid'

Wij verwachten veel van het Gerntegreerd Breed Onthaal (GBOlwaarvan sprake in het

decreet Lokaal Sociaal Beleid en wa4rvoor de dienst Welzijn en Samenleving van de Vlaamse

overheid o.a. in Gent al een pilootproject heeft opgestart. Het wordt een

samenwerkingsverband tussen minimaal OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk

(DMW) van de ziekenfondsen. Doel is het realiseren van toegankelijke hulp- en

dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Nieuwe technologische ontwikkelingen openen nog onverrnoede mogelijkheden tot het

versterken van de zelfzorg. Deze moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Tegelijk moet inefficiënt gebruik worden tegengegaan. Ouderen moeten er mee uit de voeten

kunnen enzijmoeten in een wezenlijke behoefte voorzien. Waar dat in haar mogelijkheden

ligt dient de overheid hieraan bij te draeen.

Wat de informele zorg betreft moet in de eerste plaats worden gedacht aan acties zoals
,,buren voor buren", waarbij buren, naar draagkracht, af en toe wat tijd vrij maken voor

elkaar en elkaar helpen waar dat kan. In het kader van de buurtgerichte werkine van de stad

moet ten lle on burenhulo insezet. Onder meer door goede praktijken voor het

voetlicht te brengen en door netwerking gericht te ondersteunen. (cfr. het project "Warme

buur(t)".) De sociaal regisseur kan hièrtoe de nodige impulsen geven via het wijkactieplan en

in nauwe samenspraak met de wijkpartners.

Een hardnekkig knelpunt blijft het vinden van passende, betrouwbare en betaalbare hulp voor
kleine klussen, liefst dichtbij en ook aan huis . Deze kwestie moet eens srondig worden

bestudeerd waarbij de behoeften en knelpunten worden in kaart gebracht en mogelijke

oplossingen aangereikt. Wat dat laatste betreft moet uitdrukkelijk worden gekeken naar de

mogelijkheden in het kader van de deeleconomie (zoals de "repaircafés") en de buurtzorg.
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Hoe men het ook draait of keert, mantelzorg - hoe minimaal ingevuld ook - is de sluitsteen
van het hele zorggebeuren. Veel ouderen geven hier de voorkeur aan. In veel gevallen is zij
complementak aan professionele hulp. Overigens is het potentieel van de professionele
dienstverlening beperkt en kan zij niet alle zorgnoden dekken. Het probleem voor de
mantelzorgers is dat de last te zwaar kan worden. Voor de samenleving is het probleem dat
o.m. door de gezinsverdunning het potentieel aan mantelzorgers krimpt.
Aan het eerste probleem kan de overheid wat doen door in te zetlen das-. nacht- en
tiideliike oovans. zowel thuis als in voorzieninsen. en deze breed
toeeankeliik te maken. Vooral de opvang tijdens het weekeinde is nog een knelpunt. Vervoer
en kostprijs zljnwat deze zorgvoorzieningen betreft voorname barrières.
Het groeiend tekort aan mantelzorgers is een zaak die vooral bovenlokaal moet worden
aangepakt. De lokale overheid kan niet veel meer doen dan een positief klimaat scheppen en
waaÍ ze kan de inzet van wie zore draail. voor anderen

Speciale aandacht moet gaan naar de meest kwetsbare groepen: oudere mantelzorgers,
mantelzorgers met een migratieachtergrond, mantelzorgers voor mensen met dementie en
oudere mantelzorgers in armoede. Er moeten biizonrlere worden seleverd om
hen te bereiken, goed te informeren en te ondersteunen met een breed pallet aan aangepaste
maatregelen.

Ouderen die zichzelf minder goed kunnen behelpen kunnen, naast op medische hulp, beroep
doen op allerlei thuiszorg/gezinszorgdiensten. Meer mobiele ouderen kunnen gebruik maken
van de dienstverlening van de LDC's; minder mobiele kunnen assistentie vragen aan huis.
Gezinszorg, gezinshulp, poetshulp zijnde meest gekende vorïnen ervan. Deze diensten zorgen
ervoor dat ouderen zolangmogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar (a) ze dekken niet alle
behoeften; (b) ouderen in moeilijko, lvat complexe situaties (zoals bij zelfuerwaarlozing)
krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben (aanklampende zorg); en (c) de kosten eryan
kunnen zeer hoog oplopen waardoor de hulp niet altijd terecht komt bij degenen die er het
meest nood aan hebben (non-take-up). De SSR waapl ik dat deze knelounten
biizondere aandacht kriisen in de van de sociaal reeisseurs.

Voorts pleit de SSR voor een geleidelijke omslag naar meer buurtgerichte zorg. Dat is zorg
die meer vanuit de behoeften van de (oudere) bewoners en het zorglotentieel van hun
omgeving wordt aangestuurd dan vanuit de dienstverlenende organisaties. Dat impliceert dat
er ook actief naar de noden wordt gezocht (buurtscan).27% van de ouderen zou de weg niet
vinden naar passende hulp (Verté).

In dat kader moet ook worden gedacht aan de functie van zorgcoach. Deze behelst, naast het
actief opsporen van bestaande behoeften, het afstemmen (in goed overleg met de huisarts)
van het aanbod aan (ook informele) hulp op de noden van de individuele oudere en zijn
omgeving, alsook het er over waken dat zlj die er het meest behoefte aan hebben de nodige
hulp krijgen. Op dit ogenblik wordt deze functie, ztlhet zeer ten dele en in gespreide
slagorde, opgenomen door de sociale diensten van ziekenhuizen, vanwijkgezondheidscentra,
van de mutualiteiten en van het OCMW. Bij het maken van de omslag naar meer buurtzorg is
er duidelijk een taak weggelegd voor de sociaal regisseurs. Het spreekt vanzelf dat de ouderen
en hun organisaties hierbij moeten worden betrokken.
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De Vlaamse overheid stuurt aan op een gestructureerde uitbouw (1) van de eerstelijnszorg.
Dat is de zorgdie door allerlei eerstelijnsdiensten wordt verstrekt. Zebetreft alle zorgnoden

en gaatdus uitdrukkelijk verder dan de gezondheidszorg. Het lielt voor de hand dat de ouderen

en hun organisaties bij deze ontwikkeling worden betrokken.'

Zoals reeds gesteld, krijgen steden en gemeenten inzake lokale sociale hulp- en

dienstverlening de rol van regisseur toegewezen 12). Met het aanduiden van zes sociale

regisseurs die op wijkniveau functioneren speelt de stad Gent hierop in. De SSR vreest echter

dat deze ontwikkeling(a) een zaakwordtvan de dienstverlenende organisaties en instellingen
(de actoren) en (b) voorbij zal gaan aan de zorgnoden van de ouderen in het algemeen en

vooral van de ouderen met een beduidend zorgrisico. De wiikactieplannen van de sociale

regisseurs moeten daarom speciaal worden beoordeeld oo hun relevantie voor ouderen. No Ob

het best kunnen ze voor wat ouderen aanbelangt worden opgesteld en beoordeeld met de

plaatselijke seniorenorganisaties enlof lokale adviesraden

Wat de residentiëte zorgbetreft wordt de toegang tot een plaats in een WZC steeds

moeilijker. Er worden immers hogere eisen gesteld aan de mate van zorgbehoevendheid.

Vooral voor alleenstaande tachtig-plussers met geen of een zwak sociaal netwerk die "net-

niet" in aanmerking komen vooÍ een plaats in een verzorgingstehuis kan dat tot schrijnende

toestanden leiden. Vooral omdat de beschikbare assistentie zowel kwantitatief als kwalitatief
nog niet goed afgestemd is op de behoeften. Het aantal ouderen dat in een dergelijke situatie

terecht komt kan in de komende jaren alleen maar toenemen. De SSR waagt uitdrukkeliik dat

deze problematiek een bijzonder plaats krijet in het ouderen(zorg)beleid van de komende
jaren. Voorts dient eestimuleerd dat woonzoÍg- en opvangcentra, drempelverlagend werken

door in hun diversiteitsbeleid aandacht te geven aan de specifieke behoeften van ouderen met

een migratieachtergrond en van holebi's en transgenderpersonen.

Ook het aantal zwa r zorgbehoevende ouderen, waaronder personen met dementie, zal in het

komende decennium toenemen. De SSR saat ervan uit dat hiermee al terdese s wordt
gehouden in het stadsbeleid.

Tenslotte pleit de SSR voor meer transparantie en betrokkenheid van de gebruikers bij het

beleid van de zorgvoorzieningen

8.3. Gezondheidszorg.

Veruit de meeste ouderen genieten van een goede gezondheid. Maar beter dan wie ook

besffin zij hoefragiel deze is. Gezond mogen zijn en bliiven is hun eerste bekommernis.

Tegelijk vertrouwen zíj op de best mogelijke zorgen wanneer het misloopt. In toenemende

mate besffin zij dat ze zelf grote verantwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid en zijn ze

ook bereid om bij te dragen aan de zorg ervoor. Toch bereiden teveel ouderen zich nog te

weinig voor op eventuele gezondheidsprob lemen.

Binnen iedere samenleving vorÍnen ouderen de grootste groep peÍsonen met een verhoogd

gezondheidsrisico. Dat brengt met zich mee dat senioren vaker een dokter en medicijnen

nodig hebben en dat dit een zwaÍe last kan betekenen voor hen. Dit risico heeft ook een eigen

karakter. Een aantal aandoeningen hangt immers samen met de leeftijd. Veel meer patiënten

bv. zijn op latere leeftijd in behandeling voor meer dan drie kwalen tegelijk (multiple

1s De Koning Boudewijnstichting pleit in dit verband voor "lokale zorgnetwerken"
20 zie: Decreet Lokaal Sociaal Beleid.
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morbiditeit). Daarom moet bij de verdere uitbouw het gezondheidsbeleid van de stad expliciet
aandacht worden geschonken aan de noden van de oudere bevolkingsg:oep. Daarbij dient de
stad acties te organiseren ofte ondersteunen rond specifieke gezondheidsrisico's van ouderen
zoals ondervoeding, uitdroging, obesitas, beroerte, hartfalen, suikerziekte, ...

Gezond zljn en blijven is voor een ruim deel een kwestie van levensstijl. Ouderen kunnen zelf
heel wat maatregelen nemen om in goede gezondheid te blijven. De jaarlijks weerkerende
campagnes gezondheidspromotie spelen hier op in. Denk aan acties zoals over valpreventie,
voldoende bewegen, gezonde voeding (obesitas), voldoende voeding, gezonde lucht,
handhygiëne, mondverzorging, het terugdringen van roken en alcoholgebruik, verantwoord
medicijnengebruik... In de regel richten deze zich tot het brede publiek. Daarom moet er
steeds opnieuw aandacht worden gevraagd voor de risico's van ouderen. De LOGO's (lokaal
gezondheidsoverleg) hebben in goede samenwerking met de gezondheidsdienst van de stad
ter zake een stimulerende en coórdinerende opdracht. De SSR wenst dat deze functie wordt
versterkt en dat ouderen en hun organisaties betrokken worden bij de ontwikkeling en
uitvoering van de plannen op dit terrein.

Veel leed kan worden voorkomen door preventieve maatregelen zoals, vaccinatie, tijdige
screening, mondverzorging, voetverzorging, ... Teveel, vooral bijzonder kwetsbare, ouderen
maken te weinig gebruik van de bestaande mogelijkheden en vinden de weg niet naar de
eerste lijn. In een aantal gevallen voïïnen de kosten hieraan verbonden een belemmering.
Diverse voorzieningen, zoals de mutualiteiten, de LDC', apothekers en de thuisverpleging,
zijn goed geplaatst om deze mensen over de drempel te helpen en toe te leiden naar passende
hulp De hele oro van het bereiken en toeleiden van moet in het
kader van het gezondheidsbeleid nader worden bekeken en systematisch aangepakt. Daarnaast
houdt een hnurtgerichte henadering wat clat betreft nog onveÍmoede mogelijkheden in,
Daarnaast en meer concreet stellen wij voor om, in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilig' met het Rode Kruis, ieder lokaal dienstencentrum,
open huis, welzijnsbureau, filiaal van de bibliotheek . .. te voorzien van een eenvoudig te
bedienen AED-toestel cat.1 (automatische exteme defibrillator) en hieraan gekoppeld in de
nodige bijscholing te voorzien

Ongeveer drie kwart van de ouderen heeft last van één om meer chronische aandoeningen
zoals: gewrichtsslijtage, hoge bloeddruk, botontkalking, ernstige aandoeningen van de rug,
diabetes, chronische longaandoeningen,... Via preventie en een doelmatige behandeling kan
de kwalijke invloed ervan op de levenskwaliteit worden teruggedrongen. De SSR wenst dat
de strijd tegen deze aandoeningen bij ouderen een bijzonder aandachtspunt wordt in het
eezondheidsbeleid van de stad. *

De jongste jaren is de aandacht voor de geestelijke gezondheid van ouderen sterk
toegenomen zoals voor gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid en verdriet die kunnen
leiden tot isolement, depressie en zelfs suïcide. Tegelijk is de hulpverlening op dit terrein
uitgebreid. Ook in Gent. Zo werd bv. in de woonzorgcentra van het OCMW de
psychologische ondersteuning van bewoners met een pathologische of relationele
problematiek uitgebreid en de eerstelijnspsychologische dienstverlening vanuit de LDC"s. De
psychologen van LDC's (enWZC van OCMW Gent) bieden een luisterend oor, proberen de
problemen in kaart te brengen en verwijzen indien nodig door naar meer aangepaste hulp.
Ook ouderen die een rouwproces doormaken, een zware tegenslag te verwerken krijgen of als
mantelzorger overbelast raken kunnen gratis bij hen terecht. Dit zeer waardevolle initiatief
mag worden versterkt. Maar er blijft nog een lange weg af te leggen. In de eerste plaats om
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ouderen en hun omgeving (a) meer inzicht te geven in de problematiek (bv. van

angststoornissen bij ouderen, depressie, verslaving, cognitieve deficiënties,
persoonlijkheidsstoomissen, suïcideneigingen) (b) om ze de weg te wijzen naar de geestelijke

gezondheidszorg(vooral van de eerste lijn). Dit moeten bijzondere actiepunten worden op dit
terrein.

Gent heeft zich opgeworpen als een dementievriendelijke stad, een stad waar mensen met

dementie zolangmogelijk zelfstandig kunnen leven en participeren aan het maatschappelijk

leven. Er is ook een aanvang gemaakt met de uitbouw van de stad als zodanig. Zo heeft Gent

zich sinds 2016 samen met 26 partnus geëngageerd in een gezamenlijke verklaring ooSamen

voor een dementievriendelijk Gent". Daarmee wil men een stem geven aan personen met

dementie en hun mantelzorger. Daarnaast zijn er al verscheidene acties ondernomen (zoals het

opstarten van een netwerk van allerlei initiatieven, bijscholing van medewerkers) en er is

specifieke dienstverlening opgezet (zoals het inloophuis dementie). Wat nog nodig is een

doordachten breed gedraqen plan om richting te geven aan de verdere inspanningen op dit
terrein en om de voortgang onder controle te houden. De oodementiemeter" biedt hier een

goede aanzettoe.

Ieder mens heeft recht op een menswaardig levenseinde. Het is mede aan de overheid om

hiervoor de noodzakelijke goede voorwaarden te scheppen en een waardig levenseinde te

waarborgen voor iedereen. Verlies aan autonornie, nodeloos lijden, vereenzaming en

verwaarlozíngzljnde voornaamste bedreigingen op dit terrein. Met de nodige aandacht en

passende acties kunnen deze worden aangepakt. Daamaast moet de overheid haar rol bij de

registratie van levenseindebeslissingen meer onder de aandacht brengen en een respectvol

uitvaartbeleid voeren. De SSR verwacht dat de stad in de

volle opneemt.

Voorts vindt het SSR het niet meer dan normaal dat ouderen, niet alleen als patiënt maar ook

als medeactor in de gezondheidszotg, betrokken zouden worden bij het zore en

gezondheidsbeleid van de stad. Systematische samenwerking met de toekomstige zorgraad
(voorheen gezondheidsraad) ligt hierbij voor de hand. In ieder geval zijn ouderen bereid om

vanuit hun ervaringen en sensibiliteit het hunne bij te dragen aan een doeltreffend Gents zorg-

en gezondheidsbeleid.

Tenslotte zou het goed zijn mochten er in iedere wijk burgers zljn, waaronder ouderen en

hun organisaties, die samen met het stadsbesfuur investeren in een betere fysieke, mentale en

sociale gezondheid voor iedereen. Ook op dit terrein kan de sociale regisseur een voorname

rol spelen.
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III. DE STEDELIJKE SENIORENRAAD EN DE SAMENWERIilNG EN
COMMUNICTIE MET HET STADSBESTUUR EN MET DE LOKALE

GEMEENSCHAP

De Stedeliike Seniorenraad is een door het stadsbestuur erkend adviesorgaan betreffende alle
aangelegenheden die van belang kunnen zíjn voor de Gentse ouderen.

" Hij kan op verzoek van het stads- of OCM\ír-bestuur of op eigen initiatief adviezen
verstrekken betreffende het ouderenbeleid en de ouderenzorg in Gent;
de inspraak en particípatie van ouderen stimuleren en bevorderen;
de belangen van de senioren behartigen;
het overleg en de samenwerking tussen groepen, verenigingen en stedelijke instanties tot
stand brengen;
activiteiten van en voor senioren aanmoedígen en stimuleren,.
een bewustmakingsopdracht vervullen, zowel naar de overheid als naar de bevolking toe. " ( 1)

De Seniorenraad wordt opgericht door de Gemeenteraad en kan door deze worden
ontbonden.
De Seniorenraad bestaat uit:
I. de Algemene vergadering (AV)
2. de Raad van Bestuur (RvB)
3. het Dagelijks bestuur (DB)
De Seniorenraad richt de Lokale Seniorenraden (LSR) en de commissies op, onder de ín dit
reglement bepaalde voorwaarden. (2)

De StedeliJk Senlorenraad is als inspraakorgaan vrij uniek in zijn soort. Anders dan andere
gemeentelíike adviesorganen bestaat hij niet uít afgevaardígden van allerlei dienstverlenende
organisaties en instellingen, maar in de eerste plaats uit ouderen en hun organisaties. De
toegevoegde waarde van zijn ínbreng betreft dan ook in eerste instantie de ervaringen, de
inzichten en het aqnvoelen van de oudere bevolking zelf,,

1. INSPR.4AK IN HET OADERENBELEID

De Stad Gent beschikte voor de aflopende legislatuur over een welomschreven ouderenbeleid
Het was vastgelegd in de beleidsnota2}I4-2}Tg "Gent op weg naar een leeftijdsvriendelijke
stad". Voor het eerst in de geschiedenis had Gent ook een schepên van Ouderenbeleid,
tevens OCMW-voorzitter. Een ideale combinatie waar de Stedelijke Seniorenraad jarenlang
heeft op aangedrongen. Daarmee waren de voorwaarden voor handen voor een vruchtbare
samenwerking van de SSR met het college van Burgemeester en Schepenen rond het
ouderenbeleid-In de praktijk gebeurde dit door de aanwezigheid van de bevoegde schepen op
alle bijeenkomsten van d
over specifieke aspecten

e RvB en de AV en de inbreng, op verzoek, van
van het ouderenbeleid. De SSR wenst ni beter

de andere schepenen
dan dat de

cqmenrxrpd.inc in Áp fnalznmcf nn deze tncnier Lqn utrntÁon verder

Deze omstandigheden brachten met zich mee dat de adviesverlening meer het karakter kreeg
van een continue dialoog dan wel van een formele advisering. Er werden formele adviezen
uitgebracht en in de jaarverslagen van de SSR worden deze opgesomd. In de regel werden

21 Artikel 2 van de statuten.
22 Artikel 3 van de statuten
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deze voorbereid in de bevoegde commissies. Maar minstens zo effectief was de wederzijdse

inbreng tijdens de diverse bijeenkomsten en in het bijzonder tijdens de extra tussentijdse

evaluaiie van de uitvoering van de beleidsnota halfiveg de legislatuur. De SSR hoopt dat deze

dialogale vorm van samenwerkine kan blijven bestaan.

De RvB komt tenminste acht maal per werkingsjaar samen; de AV tenminste driemaal per

werkingsjaar waarvan één als een openbare vergadering voor alle belangstellenden. Dit brengt

met zich mee dat niet alle adviezen vouraf ter goedkeuring aan de AV kunncn wordcn

voorgelegd. (") tn de praktijk is het zo dat de leden van de AV wordt gevraagd mee te

werken in de commissies aan de voorbereiding van de adviezen. Als het kan worden adviezen

ook vooraf bezorgd aan de leden van de AV met het verzoek om commentaat. Daarnaast

worden de adviezen die zijn vastgesteld door de RvB altijd ter kennisname voorgelegd aan de

AV die zich hierover kan uitspreken en ze van commentaar voorzien. De SSR denkt dat deze

manier van werken kan worden voortgezet. Wel kan een en ander worden aangevuld en

kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement worden geactualiseerd.

Het feit dat de SSR en de lokale Seniorenraden zijn samengesteld uit leden van de erkende

seniorenverenigingen, van relevante dienstverlenende organisaties en individuele

belangstellenden moet de inspraak van de ouderen zelf garanderen. Maar watie
betrokkenheid van de ouderen betreft kan er nog veel verbeteren. Ondanks de inspanningen

die al door de organisaties worden gedaan om hun achterban bij de adviesverlening te

betrekken.

De AV van de SSR kan Lokale Seniorenraden installeren. (24) Deze zijnopgevat als vrij

autonome adviesorganen die in de schoot van de SSR. opereren. Zlj vertolken de stem van de

ouderen uit hun gebied. Samenhangend met het eigene van iedere wijk is de werking ervan

zeer uiteenloprtrá. Door geregeld onderling overleg wordt gepoogd van deze verscheidenheid

een troef te maken. De SSR wenst daI dezewerking in de toekomst kan worden verder gezet.

met een duidelijkere opdracht en een betere ondersteunins.

2. INFORMATIE EN COMMUNICATIE BETREFFENDE HET OT]DERENBELEID.

De inbreng in het ouderenbeleid wordt in hoge mate bepaald door de informatie waarover de

ouderen kunnen beschikken en door de organisatie van tweezijdige communicatie. Een

belangrijke stap voorwaarts kan worden gezet door het creëren van een digitaal platform
*uur-"á iederè geïnteresseerde burger het ouderenbeleid en de werking van de SSR in al

zijn facetten zou kunnen volgen (25). Voorts zou het periodiek uitgeven van een digitale

nieuwsbrief "Ouderenzorgenouderenbeleid" het mogelijk maken dat alle geïnteresseerden

de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen en er op inspelen. Wij weten dat zulks een

belangrijke inspanning vraagf"van de betrokken diensten en ook van de seniorenraad zelf.

Daar tegenover staat de winst die door deze vorm van "openbaarheid van bestuur" geboekt

kan woiden inzake betrokkenheid bij het ouderenbeleid van allerlei belanghebbenden en van

de bevolking in het algemeen. De SSR zou eraag zien dat in het kader van de openbaarheid

23ln art.6.4. van de statuten staat hierover: "De RvB legt de adviezen voor aan de AV. ln geval van

hoogdringendheid kan de Raad rechtstreeks advies verschaffen". ln art. 5.7. staat: "De AV neemt kennis van de

adviezen uitgebracht door de RvB, richt de Lokale Seniorenraden op en kan commissies oprichten en ontbinden.

Binnen de AV kunnen alle onderwerpen besproken worden die het doel, de organisatie en de werking van de

Adviesraad aanbelangen , zonder dat de AV in de bevoegdheden treedt van de RvB".

24 Art. 8.1 van de statuten.
2s Zoals bv de Gentse Gezondheidsraad
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van bestuur deze vorm van in de komende iaren systematisch wordt
uitgebouwd.

De ervaring heeft geleerd dat de stadsdiensten en de diensten van het OCMW gaagbereid
zíjnnadere informatie te geven waÍrneer hierom door de SSR of de lokale raden wordt
gevraagd en dat zij ook zelf initiatieven nemen om langs deze weg de ouderen te informeren.
Een voornaam knelpunt blijft het tijdig kunnen beschikken over informatie die naar de
diverse achterbannen moet doorgegeven worden. Dat is iets wat van alle betrokkenen
volgehouden aandacht vraagt

Een veelgehoorde klacht is dat er te weinig "feed back" gegeven wordt over vragen die
gesteld worden en suggesties die gedaan worden aan allerlei diensten. Er is begrip voor dat er
niet altijd snel op een verantwoorde manier kan worden gereageerd. Het belangrijkste daarbij
is dat de inbreng vanuit de SSR systematisch wordt opgevolgd en dat de communicatie
tweezijdig is. Hieraan moet verder worden sewerkt.

3. HET BESTURLITK KADER EN DE ONDDERSTEANING DOOR DE STEDELIJKE
DIENSTEN.

Hierbij zouden wij een onderscheid willen maken tussen de ondersteuning van de SSR
enerzijds en van het stedelijk ouderenbeleid anderzijds.

Wat de ondersteuning betreft van de werking van de SSR zijn de voornaamste afspraken
vastgelegd in de afsprakennota met het stadsbestuur. Daarin is o.m. vastgelegd dat de Dienst
Welzijn en Gelijke Kansen voor dat soort zaken het eerste aanspreekpunt is voor de SSR.
Relangrijk daarhij is dat naast op rle nodige logistieke en aclministratieve ook op cle nodige
inhoudelijke ondersteuning mag worden gerekend. De SSR verwacht dat deze nota bij het
begin van de nieuwe legislatuur vrij snel opnieuw kan worden bekeken en bekrachtigd.

De externe communicatie vanuit de SSR is een punt dat vooralsnog onderontwikkeld is
gebleven. In de praktijk verloopt dezevia de achterban van de lid-organisaties. De SSR wenst
dat deze wordt versterkt met een directe vofin van communicatie via het web. Wellicht kan dit
nog het best in een breder kader, zoals eerder gesuggereerd. Over de modaliteiten moeten er
uiteraard de nodige afspraken worden gemaakt.

.De uitvoering van ouderenbeleid wordt momenteel verdeeld over twee stadsdiensten (Welzijn en
Gelijke Kansen - Ontmoeten en Verbinden) en de dienst Ouderenzorg van het OCMW die het
ouderenzorgbeleid voor haar rekening.Deze versplintering is geen ideale situatie. Gegeven de te
voorziene groter wordende maatschappelijke impact van de vergrijzing, vindt de SSR het
verantwoord dat er in de schoot van de administratie opnieuw een soort o'seniorendienst" zou
bestaan. Deze zou in de eerste plaats tot opdracht hebben de regie te ondersteunen van het
ouderenbeleid in al zijn aspecten en de afstemming met alle relevante actoren in het veld. Op
die manier zou het ouderenbeleid opnieuw een gezicht krijgen binnen de administratie en het
nodige gewicht. Voor de SSR zelf zou deze het eerste aanspreekpunt worden voor de
inhoudelijke werking; voor de ouderen en hun organisaties eventueel opnieuw een

contactpunt. Uiteraard moet hij hiertoe over de nodige mensen en middelen kunnen
beschikken.
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Dit doet niets af van de samenwerking met het OCM\il, die zónder meer voortreffelijk
verloopt en moet kunnen worden verder gezet. \

.Bij de jongste aanpassing van de statuten, het huishoudelijk regelement en de

afsprakennota is gebleken dat een wat grondiger bijstelling wenselijk is. Deze betreft in de

eerste plaats een formulering van de opdrachten van de onderscheiden organen en de interne

en externe communicatie. Hiervan kan best snel werk worden gemaakt.

Tekst goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van de Stedelijke Seniorenraadvan7
2018 door 45 vande 52 leden, 6 onthoudingen en 1
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