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• Overlegplatform van 
ouderenorganisaties en 
deskundigen  

• Advies- en inspraakorgaan 
voor het Vlaamse 
ouderenbeleid 

• Informatie en 
sensibilisering  

• Ondersteuning lokale 
ouderenraden



Vlaamse Ouderenraad

Decretaal verankerd 
inspraakorgaan

Platform van  
32 organisaties

Adviezen op eigen 
initiatief én op vraag



ONZE LEDEN



DÉ OUDEREN?!



BEELDVORMING
Ouderen als ‘Benidorm 
bastard’ of ouderen met 
gebleachte tanden en 
rechtgetrokken rimpels.



BEELDVORMING
Ouderen met een zware 
zorgnood, ouderen die passief 
zijn of geen meerwaarde meer 
hebben voor onze samenleving



BEELDVORMING Wordt al meegegeven van 
kleins af aan



REALISTISCHE BEELDVORMING VAN OUDEREN

Die situaties kunnen 
allemaal voorkomen, 

maar zijn vaak 
uitzonderlijk

Veel meer 
genuanceerd!

Willen we 
meenemen in alles 

wat we doen

In al onze 
communicatiekanale

n hebben we 
aandacht voor deze 

beeldvorming









POPULATIE OUDEREN
• Stijgend aantal ouderen 

 - 2018: 1 op 4 in Vlaanderen is 60+ 

 - 2040: 1 op 3 in Vlaanderen is 60+ 
• Meer vitaliteit bij ouderen





DIVERSE GROEP
• 60’ers en 80’ers 
• Werkende personen en gepensioneerde personen 
• Mensen met (klein)kinderen en mensen zonder (klein)kinderen 
• Mensen met partner, mensen zonder partner 
• Mensen met mantelzorger en mensen zonder mantelzorger 
• Zorgbehoevende personen en mensen die zeer actief zijn 
• Hoger opgeleiden en lager opgeleiden



DIVERSE GROEP
• Verschil in generaties, leefstijlen en mogelijkheden 
• Persoonlijke situatie en interesses zijn belangrijker dan leeftijd! 

Dé oudere bestaat niet! 



 Onze visie

 Iedereen wordt ouder 
 Zorgen dat iedereen kwaliteitsvol ouder kan worden



 Ervaringsdeskundigen



 Collectieve levenservaringen



 Verbinding met andere generaties



 Expertise en competenties



ACTIEF OUDER WORDEN



ACTIVE AGEING
“Zo lang mogelijk de regie over je eigen leven in 
handen houden …”

“… binnen je levensomstandigheden gebruik maken 
van competenties om ouder te worden …”

“… op een manier die je sociaal, mentaal en fysiek 
welzijn stimuleert …”

“… en je volwaardige participatie aan de 
samenleving bevordert.”



CULTUURPARTICIPATIE ALS VORM 
VAN ACTIEF OUDER WORDEN



CULTUURPARTICIPATIE & OUDEREN
• Cultuurparticipatie: belangrijk aandeel in het actief ouder worden 
 - Positieve effecten 
 - Maar ook heel wat drempels … 
• Uitdagingen en kansen in de cultuursector



LOKAAL CULTUURAANBOD - CC & GC



LOKAAL CULTUURAANBOD - BIB



POSITIEVE EFFECTEN



POSITIEVE EFFECTEN
• Sociale cohesie en persoonlijke interacties 
• Kan ouderen in kwetsbare posities uit hun isolement halen 
• Een positief zelfbeeld 
• Stimuleert het ouder wordende brein 
• Versterkt het concentratievermogen 

 EFFECT OP WELZIJN EN GEZONDHEID



DREMPELS



DREMPELS
• Financieel 
• Informatief 
• Kennis 
• Bereikbaarheid 
• Fysiek of psychisch 
• Sociaal

COUNTEREN



DREMPELS





DREMPELS



DREMPELS



DREMPELS



OUDERENVERENIGINGEN  
ALS OPSTAPJE



LIDMAATSCHAP OUDERENVERENIGINGEN
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VIND ELKAAR
• Ouderenverenigingen en lokale ouderenraden in je gemeente of 

regio 
• Vernieuwde animatiefunctie in WZC: rol voor cultuurcoach 
• Meer in de kijker zetten van initiatieven … 

 







Op de hoogte blijven? 
www.vlaamse-ouderenraad.be 
Veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be



FedOS & Vier Het Leven  
Eric Gijssen

















































Meer cultuureducatie voor jou?
• Roadtrip cultuureducatie 2020: 

• Immaterieel erfgoed - Marlous Willemsen, Imagine IC (NL) - i.s.m. Werkplaats 
Immaterieel Erfgoed 

• Cultuureducatie als matchmaker - Cath Hume, Audience Diversity Academy (UK) 
- i.s.m. Concertgebrouw Brugge, Musica & Demos 

• Kinderrechten - Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris, i.s.m. HETPALEIS 
• Islam & cultuureducatie - Emilie Le Roi & Khalid Benhaddou - i.s.m. C-Mine 
• Etnisch-culturele diversiteit - Sally Ghannoum (SY) - i.s.m. Wisper 
• Technologie & community - Rachel Wingfield (UK) - i.s.m. Nerdlab 
• Participatieve praktijken uit de kunsten - Kristof Van Gestel (NL), Hans 

Bossmann (NL), Katrien Oosterlinck (NL) - i.s.m. De Veerman 
• Impact van kunst & leren op het brein van kinderen & jongeren - Mark Mieras 

(NL) - i.s.m. Mooss 
• Art Thinking - Maria Acaso (ES) - i.s.m. Kaaitheater 
• Literatuur - i.s.m. Villa Verbeelding en Iedereen Leest



Meer cultuureducatie voor jou?
• www.publiq.be/cultuureducatie 

• Schrijf je in op de nieuwsbrief cultuureducatie 

• Mag het wat meer zijn? Netwerk Vitamine C - www.publiq.be/
cultuureducatie/vitaminec  

• Vragen? Ideeën? barbara.struys@publiq.be 

http://www.publiq.be/cultuureducatie
https://www.publiq.be/nl/schrijf-je-voor-de-nieuwsbrief-cultuureducatievitamine-c
http://www.publiq.be/cultuureducatie/vitaminec
http://www.publiq.be/cultuureducatie/vitaminec
http://www.publiq.be/cultuureducatie/vitaminec
http://www.publiq.be/cultuureducatie/vitaminec
mailto:barbara.struys@publiq.be

