
De stem van de ouderen? 

Niets over ons zonder ons !



een belangrijke schakel tussen 

minister en ouderen!



Samenstelling:

8 regionale 

ouderendelegaties,

3 seniorenbonden



Raad van Ouderen ≠ Belangenbehartiger

• RvO heeft geen rol als belangenbehartiger. 

• RvO vertegenwoordigt de stem van de 

ouderen 

• RvO adviseert vanuit het belang van de 

ouderen. 



HOOFDDOEL ?

met de betrokkenen van het 

Pact voor de Ouderenzorg, 

waaronder VWS, mee te denken 

en adviseren over hoe 

ondersteuning en zorg voor 

ouderen het beste vorm 

gegeven kan worden.



Meedenken, adviseren, verbinden vanuit het 

perspectief van ouderen

• Meedenken over de richting en inhoud van de 

verschillende lijnen binnen het Pact voor de 

Ouderenzorg (één tegen eenzaamheid, langer thuis en 

thuis in het verpleeghuis);

• Adviseren (gevraagd en ongevraagd) over actuele 

vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor 

ouderen;

• Verbinding met de (regionale) achterbannen.



Eerste advies was ongevraagd: 10 aandachtspunten

1. Ouder worden is een volledige fase in het leven

2. Voorbereiding op het ouder worden is primair een eigen verantwoordelijkheid

3. Aandacht voor diversiteit bij ouderen

4. Bijdrage van ouderen is onmisbaar voor de samenleving

5. Veerkracht van ouderen ondersteunen

6. Digitale vaardigheden ondersteunen

7. Levenseinde uit de taboesfeer halen

8. Verbinden van generaties en intergenerationeel leren

9. Onderlinge hulp en ondersteuning

10.Positieve beeldvorming



Lopende adviesaanvragen

• Landelijke campagne herwaardering ouderen

• Kwaliteitskader Thuis in het Verpleeghuis

• Langer thuis



Advies campagne “herwaardering ouderen”

• Betrek onderzoeksrapporten die inzicht geven in de ontwikkeling 

van het imago en de determinanten ervan.

• Heb oog voor de diversiteit binnen de leeftijdsgroep 65+: 

arm/rijk, achtergrond, opleiding, SES, etc.

• Besteed aandacht aan hoe ouderen over zichzelf denken

• Beschouw het ouder worden als een volwaardige fase

• Wijzig de campagne titel in waardering van ouderen

• Betrek de RvO bij de ontwikkeling van de campagne



Advies kwaliteitskader verpleeghuiszorg (concept)

• Keuzevrijheid

• Sturende rol overheid bij snelle uitbreiding capaciteit

• Voorkomen overhaaste opname door gebrek aan zorgmogelijkheden thuis

• Informatieverstrekking

• Eén landelijke site met info die ouderen zelf belangrijk vinden

• Betere toegang tot onafhankelijke cliëntondersteuning 

• Betere profilering verzorgingshuizen

• Informatie over kwaliteit

• Betrek ouderen bij toezicht op kwaliteit

• Aandacht voor de zachte kenmerken (zingeving, levensvragen)



Advies langer thuis (in ontwikkeling)

• Zal zich waarschijnlijk richten op: 

• Goede ondersteuning thuis

• Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

• Geschikte woonsituatie

• Samenwerking tussen actoren (VWS, BZK, VNG, ZN etc.)



VRAGEN ?


