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Beleid



Onderzoekers

- ILVO (eenheid Landbouw & Maatschappij)  

- INBO (afd. Beheer & Gebiedsgerichte Biodiversiteit) 

- VITO (expertisecentrum Integrale Milieustudies)

- Agentschap Onroerend Erfgoed  

- K.U.Leuven (dep. Architectuur)  

- UGent (afd. Mobiliteit & Ruimtelijke Planning) 

- K.U.Leuven (dep. Aard & Omgevingswetenschappen) 

- UA (dep. biologie) 

- K.U.Leuven (HIVA, Onderzoeksinstelling vr arbeid & samenleving) 

- K.U.Leuven (Instituut voor de overheid) 

- UA (dep. Politieke wetenschappen) 

- UA (Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting & de Stad) 

- K.U.Leuven (afd. Geografie) 

- K.U.Leuven (Interfacilitair Centrum voor Agrarische Geschiedenis)

- KHLeuven (dep. Sociale School ) 

- UGent (vakgroep Politieke Wetenschappen) 

- UGent (vakgroep Geografie) 

- UGent (vakgroep Landbouweconomie) 

- HOGent (dep. Biowetenschappen & Landschapsarchitectuur) 

- UHasselt (vakgroep Verkeerskunde) 

- Erasmushogeschool Brussel  (domein recreatie) 

- UGent (Labo S, Architectuur & Stedenbouw) 
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Beleidsvertegenwoordigers
- Dep. Ruimte Vlaanderen (team Onderzoek) 

- Dep. Econ. Wetensch. & Innovatie (afd. Strategie & Coördinatie) 

- Dep. Landbouw & Visserij (afd.  Monitoring & Studie) 

- Studiedienst Vlaamse Regering 

- Team Vlaamse Bouwmeester 

- VVP 

- VVSG 

Coördinatie 
- Vlaamse Landmaatschappij (afd. Platteland & Mestbeleid) 

- Vlaams minister van Plattelandsbeleid 

Samenstelling 



Beleidsnota 2014-2019 Schauvliege
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� K&B groenboek bestuursdecreet

� EWI open data, ondersteuning

� RV onderzoeksagenda Ruimte

� OE onderzoeksagenda Onroerend Erfgoed

� EhB kenniscentrum toekomstonderzoek 

� VITO founding fathers RuimteModel

� UG onderzoeksplatform Natuurlijk Kapitaal

� ORP raakvlakken leertraject & (VRP)event

� IPO uitwisseling onderzoeksbehoeften & beleidsaanbevelingen op kerngroep

� synergieën 

� middelen (EU, VL, …)

� kansen
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Afstemming



Traject 2012-2013
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Platform I      

• bevoorrechte getuigen

• persbericht

• startvergadering

• bevraging (extern + intern)

Platform II

• bijsturing resultaten = fiches

• bestaand plattelandsrelevant onderzoek = FICHERAPPORT 1.0

• gewenst plattelandsgerelateerd onderzoek = KRACHTLIJNENNOTA

Workshop 

• KRACHTLIJNENNOTA

• stakeholders: maatschappelijk draagvlak?

• koppeling PBP 1.0



Krachtlijnennota 
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Ruraal sociologisch onderzoek

Coöperatie als organisatiemodel

Ruimtelijke kwaliteit volgens streekbewoners

Strategieën voor klimaatadaptatie op het platteland

Bestuurskracht plattelandsgemeenten

Prognose-instrument / model

Gebiedsgerichte werking

Platteland als omgevings- en productiefactor



Traject 2013-2014
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Platform III     

• resultaten workshop KRACHTLIJNENNOTA

• validatie voortgang

• matrix

• transversale focus

Werkgroepen 

• open dialoog via 4 werkgroepen

• verfijning & scherpstelling

• KRACHTLIJNENNOTA � draft ONDERZOEKSAGENDA 1.0

• plenaire periode (finale opm.)

Platform IV

• validatie ONDERZOEKSAGENDA 1.0

• open oproep



Onderzoeksagenda
4 ONDERZOEKSLUIKEN

beschrijvend TRENDS dynamiek, socio-ruraal, sociale inclusie, erfgoed, mobiliteit

toekomstgericht VISIE LT ontwikkeling, bestuurskracht, fiscale kracht

participatief DRAAGVLAK proces, omgevingspsychologie, beleving, organisatie 

fysiek IMPACT ruimte(lijk beleid), natuur, landbouw…

methodieken dataverzameling & -monitoring
modellering
ontwerpend onderzoek
gebiedsgerichte pilootprojecten 

leidraad voor open oproep
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Open oproep 2014
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Traject 2014-2015
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open oproep

• open oproep: 600.000 €, criteria (PBP 1.0, Agenda 1.0, innovatie)

• 10 voorstellen: 1.686.805 €

• advies jury � MB 10/11/2014: 3 onderzoeken (vergrijzing, streekidentiteit, toolbox)

Platform V

• evaluatie werking

• voortgang plattelandsonderzoeken

• actualisatie FICHERAPPORT 1.0: aanpak

Platform VI

• positionering & afstemming

• actualisatie FICHERAPPORT 1.0 � “SYNTHESETABEL plattelandsrelevantie onderzoek”

• CoP#1: participatieve plattelandsprocessen (ILVO)



Beleidsbrief 2015-2016 Schauvliege
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Traject 2016-2017
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Platform VII

• validatie “SYNTHESETABEL plattelandsrelevantie onderzoek”

• voortgang plattelandsonderzoeken: vraag naar focus

• rol als klankbord

• CoP#2: grenzen in het plattelandsonderzoek (INBO)

Platform VIII

• voortgang 2016-2017

• focus onderzoek “toolbox” (ILVO/UGent/ prov. W-VL & ANT)

• ONDERZOEKSAGENDA 2.0: aanpak via consultatieronde

Platform IX

• afstemming

• ONDERZOEKSAGENDA 2.0: aanzet

• CoP#3: intervisie (n.t.b.)



Traject 2017-…
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Platform X

• afstemming

• focus onderzoek “streekidentiteit” (INBO/ILVO/VITO/projectgroep Voeren)

• CoP#4: n.t.b. 

• ONDERZOEKSAGENDA 2.0: draft

Platform XI

• focus onderzoek “vergrijzing” (K.U.Leuven/SumResearch)

• ONDERZOEKSAGENDA 2.0: validatie

• evaluatie 1e open oproep: aanpak

Platform XII

• boekvoorstelling “vergrijzing”

• studiedag: “streekidentiteit”& “toolbox”

• evaluatie 1e open oproep

• ONDERZOEKSAGENDA 2.0 � 2e open oproep (n.t.b.)



Vlaams Plattelandsbeleid
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DIALOOGDAGEN DORPENBELEID 

(VLM, Afdeling Platteland & Mestbeleid)

27 OKTOBER 2016: VAC GENT

21 FEBRUARI 2017: VAC LEUVEN

…  MEI 2017 : VAC HASSELT

SAVE THE DATE!



Meer informatie

peter.vleugels@vlm.be

Platform voor Plattelandsonderzoek

www.vlm.be
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https://twitter.com/woordvoerdervlm

https://www.facebook.com/VlaamseLandmaatschappij

https://www.linkedin.com/company/vlaamse-landmaatschappij



PASCAL DE DECKER

KULeuven - HaUS

Ouder worden op onaangepaste 
plaatsen, een probleemschets
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Vergrijzing, wonen en 
zorg op het platteland 
Onderzoek in opdracht van de VLM

Studiedag - Brugge – 9 sept. 2016



Inhoud

• Waarom?
• Over verouderen
• Beleidsdogma
• Waar?



Waarom ‘wonen, ruimtelijke orde en 
vergrijzing’?

• Via wonen >> huis ‘as asset’
• Via combinatie van wonen en zorg >> aangepastheid van 

de woning
• Via ruimtelijke ordening >> aangepastheid van de 

woonomgeving



Over verouderen

Voortschrijdend inzicht…

• Disengagement theory

• New gerontologist theory

• Environmental gerontology

(Golant, 2015, Aging in the Right Place, Baltimore)



• Disengagement theory: ouderen…

o …worden fysiek minder sterk of actief
o …ervaren een achteruitgang in hun mentale 

mogelijkheden
o …verminderen de breedte van hun sociale relaties
o …nemen minder verantwoordelijkheden op

 is een vrijwillige (‘natural’) terugtrekking, omdat ouder 
worden biologisch onvermijdelijk is

 oudere koppelt zich los van de samenleving

 is normaal



• New gerontology

o er zijn geen gepredetermineerde biologische die 
bepalen hoe we verouderen 

o het niet hoeft om als oudere ziek en invalide te zijn
o als men de juiste dingen doet en zijn persoonlijke 

verantwoordelijkheid opneemt, dan kan met ‘aanvallen’ 
die -vroeger- gepaard gingen met verouderen, pareren

 dus: eet correct, oefen, vermijd stress, ga regelmatig 
naar de controle, doe hersengymnastiek 

 idee leeft dat we de kwaliteit van ons leven lang in de 
hand hebben 





• New gerontology onderzoek toont aan dat…

• er een sterk verband is tussen fysieke activiteiten en fysieke en 
mentale aandoeningen, invaliditeit en overleven

• ouderen die meer geëngageerd zijn in een veelheid van vrijetijds-, 
cognitieve en fysieke activiteiten beter scoren op cognitieve 
oefeningen dat minder geëngageerde ouderen

• het totale aantal productieve activiteiten van ouderen (werk, 
formeel en informeel vrijwilligerswerk, zorg) gerelateerd is met het 
eigen, zelf-gerapporteerde, welgevoelen



• New gerontology: kritieken

1. Toch wordt verouderen op een bepaald moment een 
last

• zelfs de meest proactieve ouderen ervaren een afname en 
verlies ervaren dat effect heeft op hun fysieke en mentale 
gezondheid, mobiliteit en cognitief functioneren

• sommige hebben gecompliceerde gezondheidsproblemen en 
kunnen niet zonder hulp

• vaak gebeuren kwalijke dingen die zich buiten de controle van de 
oudere situeren

(Vervotte e.a.: 50 à 70% van de 70+ lijdt aan meer dan 1 ziekte tegelijk - De Tijd, 30 mei 2015))

2. Negatie van sociaaleconomische conditie (vroegere)



• Environmental gerontogists

!!rol woning & woonomgeving & ruimere omgeving

“Het is alsof de huizen, gebouwen, buurten, gemeenschappen en regio’s
waar we in leven een beperkte rol spelen om kwalitatief te leven”

“It is as if the dwellings, buildings, neighbourhoods, communities, and regions in which they live and their built, natural, 
social, organizational, and political environment make little difference in whether they enjoy their lives, feel good about 

themselves, live independently, and achieve healthy lifestyles”

(Golant, 2015)



• Environmental gerontologist

“Mijn wereld is gekrompen tot mijn huis, mijn tuin, mijn straat. De rest is herinnering die me niet kwelt”
(schrijver Aster Berkhof, 95 j,  gecit, in De Standaard, 10 nov. 2015)

o De onmiddellijke omgeving wordt belangrijker naarmate men ouder wordt 
(actieradius krimpt hoe dan ook)

o Wonen wordt  - waar ook - nog meer belangrijk wanneer er een chronisch
gezondheidsprobleem is, weze het fysiek of mentaal

o Niet alleen wordt de woning dan belangrijker als plaats om comfortabel te 
leven, maar ook als een setting die achteruitgang of verlies moet 
compenseren



Beleid=Ageing-in-place
• Diverse teksten van min Vandeurzen… ‘oude bomen verplant je niet’…

• Voorwaarden voor succesvol AiP
o oudere leeft in een woning die aangepast is of kan worden (e.g. 

aanbrengen handgrepen, verbetering verlichting, verbeteren toegang,…)
o oudere heeft op zijn minst één toegewijd familielid om hen, indien nodig, 

de klok rond bij te staan; deze persoon woont in of leeft in de buurt 
(mantelzorg)

o oudere woont op plaatsen waar (betaalbare) thuis- en 
gemeenschapszorg voorhanden is

o oudere woont in leeftijds- of gezondheidsvriendelijke buurten en 
gemeenschappen die hun oudere bewoners een variëteit van 
infrastructuren en diensten aanbieden

(Golant, 2015)



• Maar: AiP… het kan fout lopen… 

(Groepen) factoren die ouderen uit hun residentiële 
comfortzone halen:

o betaalbaarheid van wonen (vergeet de huurders niet)

o fysieke onaangepastheid woningen
o zorg (over langere termijn) niet gegarandeerd
o sociale isolatie en eenzaamheid
o beperkt en onveilige transportmogelijkheden
o onveilige buurten en gemeenschappen



Het ‘waar’ van het wonen… 

• Onaangepastheid van de woning…

• Ook: onaangepastheid van de woonomgeving… 
afwezigheid van broodnodige voorzieningen
o Kleine dorpen zonder voorzieningen
o Linten
o Versnipperde verkavelingen

onderzoeksvoorstel VLM



Vlaanderen, spreiding 80+

2014

2030



BRECHT VANDEKERCKHOVE

Atelier Romain
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Vlaamse platteland
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Kwantitatieve analyse

Over hoeveel senioren gaat het? Welke zorgbehoeften zal dit genereren? 

3 onderzoekniveaus:
− Vlaanderen
− Platteland
− Twee casegebieden 

Beschikbare data:
− Federaal Planbureau, regionaal niveau, prognoses t.e.m. 2060
− Studiedienst Vlaamse Regering, gemeenteniveau, prognoses t.e.m. 2030
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Vlaanderen vergrijst

Bron: Federaal Planbureau (2015)

Toename van meer dan 25 % 60-plussers tussen 2014 en 2060

Aantal 80-plussers: een verdubbeling

-> dubbele vergrijzing 

Aantallen 2014 2020 2030 2040 2050 2060

0-19 1.390.045 1.418.623 1.477.350 1.517.913 1.555.796 1.596.869

20-59 3.413.304 3.356.168 3.242.146 3.273.652 3.332.701 3.401.629

60-79 1.246.359 1.379.371 1.600.529 1.579.950 1.501.882 1.525.358

80+ 360.997 406.034 488.687 652.673 791.613 793.593

Totaal 60+ 1.607.356 1.785.405 2.089.216 2.232.623 2.293.495 2.318.951

6.410.705 6.560.196 6.808.712 7.024.188 7.181.992 7.317.449

Aandelen

0-19 21,7 21,6 21,7 21,6 21,7 21,8

20-59 53,2 51,2 47,6 46,6 46,4 46,5

60-79 19,4 21,0 23,5 22,5 20,9 20,8

80+ 5,6 6,2 7,2 9,3 11,0 10,8

Totaal aandeel 60+ 25,1 27,2 30,7 31,8 31,9 31,7
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Vlaanderen vergrijst

Situering van het platteland t.o.v. Vlaanderen en de centrumsteden

Bevolkingsaantallen 2014 2020 2030 2014-2030 2014-2030
Vlaanderen
0-19 1.390.045 1.413.729 1.454.711 64.666 4,7%
20-59 3.413.304 3.372.747 3.233.220 -180.084 -5,3%
60-79 1.246.359 1.379.634 1.607.024 360.665 28,9%
80+ 360.997 411.704 494.147 133.150 36,9%
Totaal 60+ 1.607.356 1.791.338 2.101.170 493.814 30,7%

Centrumsteden
0-19 350.312 372.587 391.900 41.588 11,9%
20-59 871.700 882.615 878.143 6.443 0,7%
60-79 289.633 312.457 354.166 64.533 22,3%
80+ 94.811 100.872 109.669 14.858 15,7%
Totaal 60+ 384.444 413.329 463.835 79.391 20,7%

Platteland
0-19 381.687 377.626 379.766 -1.921 -0,50%
20-59 947.593 924.347 860.992 -86.601 -9,14%
60-79 353.080 395.930 470.767 117.687 33,33%
80+ 98.162 115.243 143.362 45.200 46,05%
Totaal 60+ 451.242 511.172 614.129 162.887 36,10%



4

1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Vlaanderen vergrijst

Situering van het platteland t.o.v. Vlaanderen en de centrumsteden

2014 2020 2030 2014-2030
Grijze druk 
Vlaanderen 47,1 53,1 65,0 17,9
Centrumsteden 44,1 46,8 52,8 8,7
Platteland 47,6 55,3 71,3 23,7
Interne vergrijzing
Vlaanderen 22,5 23,0 23,5 1,1
Centrumsteden 24,7 24,4 23,6 -1,0
Platteland 21,8 22,5 23,3 1,6


Blad1

		Bevolkingsevolutie



		Bevolkingsaantallen 		2014		2020		2030				Aandeel (%) binnen de bevolking		2014		2020		2030

		Vlaanderen										Vlaanderen

		0-19		1,390,045		1,413,729		1,454,711				0-19		21.7		21.5		21.4

		20-59		3,413,304		3,372,747		3,233,220				20-59		53.2		51.3		47.6

		60-79		1,246,359		1,379,634		1,607,024				60-79		19.4		21.0		23.7

		80+		360,997		411,704		494,147				80+		5.6		6.3		7.3

		Totaal 60+		1,607,356		1,791,338		2,101,170				Totaal aandeel 60+		25.1		27.2		30.9



		Centrumsteden										Centrumsteden

		0-19		350,312		372,587		391,900				0-19		21.8		22.3		22.6

		20-59		871,700		882,615		878,143				20-59		54.3		52.9		50.6

		60-79		289,633		312,457		354,166				60-79		18.0		18.7		20.4

		80+		94,811		100,872		109,669				80+		5.9		6.0		6.3

		Totaal 60+		384,444		413,329		463,835				Totaal aandeel 60+		23.9		24.8		26.8



		Platteland										Platteland

		0-19		381,687		377,626		379,766				0-19		21.4		20.8		20.5

		20-59		947,593		924,347		860,992				20-59		53.2		51.0		46.4

		60-79		353,080		395,930		470,767				60-79		19.8		21.8		25.4

		80+		98,162		115,243		143,362				80+		5.5		6.4		7.7

		Totaal 60+		451,242		511,172		614,129				Totaal aandeel 60+		25.3		28.2		33.1



		Platteland gemeenschappelijk										Platteland gemeenschappelijk

		0-19		172,574		170,864		173,505				0-19		21.8		21.2		20.9

		20-59		399,399		389,276		365,337				20-59		50.5		48.3		44.1

		60-79		153,072		171,330		205,659				60-79		19.4		21.2		24.8

		80+		44,626		51,105		61,689				80+		5.6		6.3		7.4

		Totaal 60+		197,698		222,435		267,349				Totaal 60+		25.0		27.6		32.2



		Verouderingscoëfficient 		2014		2020		2030

		Vlaanderen		115.6		126.7		144.4

		Centrumsteden		109.7		110.9		118.4

		Platteland		118.2		135.4		161.7

		Platteland gemeenschappelijk		114.6		130.2		154.1

		Grijze druk 

		Vlaanderen		47.1		53.1		65.0

		Centrumsteden		44.1		46.8		52.8

		Platteland		47.6		55.3		71.3

		Platteland gemeenschappelijk		47.0		53.8		68.9

		Interne vergrijzing

		Vlaanderen		22.5		23.0		23.5

		Centrumsteden		24.7		24.4		23.6

		Platteland		21.8		22.5		23.3

		Platteland gemeenschappelijk		22.6		23.0		23.1

		Familiale zorgindex

		Vlaanderen		39.2		43.7		59.1

		Centrumsteden		45.6		48.1		54.0

		Platteland		41.3		46.1		67.8

		Platteland gemeenschappelijk		42.9		46.2		65.1





Blad2

		Bevolkingsevolutie



		Bevolkingsaantallen 		2014		2020		2030				Aandeel (%) binnen de bevolking		2014		2020		2030		2014-2030

		Vlaanderen										Vlaanderen

		0-19		1,390,045		1,413,729		1,454,711				0-19		21.7		21.5		21.4		-0.3

		20-59		3,413,304		3,372,747		3,233,220				20-59		53.2		51.3		47.6		-5.6

		60-79		1,246,359		1,379,634		1,607,024				60-79		19.4		21.0		23.7		4.2

		80+		360,997		411,704		494,147				80+		5.6		6.3		7.3		1.6

		Totaal 60+		1,607,356		1,791,338		2,101,170				Totaal aandeel 60+		25.1		27.2		30.9		5.9



		Centrumsteden										Centrumsteden

		0-19		350,312		372,587		391,900				0-19		21.8		22.3		22.6		0.8

		20-59		871,700		882,615		878,143				20-59		54.3		52.9		50.6		-3.6

		60-79		289,633		312,457		354,166				60-79		18.0		18.7		20.4		2.4

		80+		94,811		100,872		109,669				80+		5.9		6.0		6.3		0.4

		Totaal 60+		384,444		413,329		463,835				Totaal aandeel 60+		23.9		24.8		26.8		2.8



		Platteland										Platteland

		0-19		381,687		377,626		379,766				0-19		21.4		20.8		20.5		-1.0

		20-59		947,593		924,347		860,992				20-59		53.2		51.0		46.4		-6.8

		60-79		353,080		395,930		470,767				60-79		19.8		21.8		25.4		5.5

		80+		98,162		115,243		143,362				80+		5.5		6.4		7.7		2.2

		Totaal 60+		451,242		511,172		614,129				Totaal aandeel 60+		25.3		28.2		33.1		7.8



		Platteland gemeenschappelijk										Platteland gemeenschappelijk

		0-19		172,574		170,864		173,505				0-19		21.8		21.2		20.9		-0.9

		20-59		399,399		389,276		365,337				20-59		50.5		48.3		44.1		-6.4

		60-79		153,072		171,330		205,659				60-79		19.4		21.2		24.8		5.5

		80+		44,626		51,105		61,689				80+		5.6		6.3		7.4		1.8

		Totaal 60+		197,698		222,435		267,349				Totaal 60+		25.0		27.6		32.2		7.2





				2014		2020		2030		2014-2030

		Grijze druk 

		Vlaanderen		47.1		53.1		65.0		17.9

		Centrumsteden		44.1		46.8		52.8		8.7

		Platteland		47.6		55.3		71.3		23.7

		Interne vergrijzing

		Vlaanderen		22.5		23.0		23.5		1.1

		Centrumsteden		24.7		24.4		23.6		-1.0

		Platteland		21.8		22.5		23.3		1.6

		Familiale zorgindex

		Vlaanderen		39.2		43.7		59.1		19.9

		Centrumsteden		45.6		48.1		54.0		8.4

		Platteland		41.3		46.1		67.8		26.5





Blad3
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Plattelandsgemeenten uitgelicht

1. Verouderingscoëfficiënt 
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Plattelandsgemeenten uitgelicht

Evolutie aantal 60-plussers 2004-2014

Evolutie aantal 60-plussers 2014-2024
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Plattelandsgemeenten uitgelicht

1. Verouderingscoëfficiënt 
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Plattelandsgemeenten uitgelicht

Evolutie aantal 80-plussers 2004-2014

Evolutie aantal 80-plussers 2014-2024
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Plattelandsgemeenten uitgelicht

2. Grijze druk 2014 

2. Grijze druk 2030
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Conclusies

‐ Platteland volgt Vlaamse trend niet volledig

‐ < 60 jaar kent afname op het platteland, > 60 kent duidelijke toename

‐ Vergrijzingsproblematiek zet zich duidelijk door op het platteland - bijkomende 
factor: ruimtelijke mismatches
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Regio Westhoek

Tekst

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

111

Westhoek 2000 2000

0-19 44.098 24,6

20-59 92.826 51,8

60-79 35.199 19,6

80+ 7.067 3,9

Totaal 60+ 42.266 23,6

2000



12

1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Tekst

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

111

Westhoek 2000 2014 2000 2014

0-19 44.098 39.751 24,6 21,5

20-59 92.826 95.246 51,8 51,6

60-79 35.199 37.410 19,6 20,3

80+ 7.067 12.298 3,9 6,7

Totaal 60+ 42.266 49.708 23,6 26,9

2014

Regio Westhoek
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Tekst

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

111

Westhoek 2000 2014 2030 2000 2014 2030

0-19 44.098 39.751 38.551 24,6 21,5 20,5

20-59 92.826 95.246 85.383 51,8 51,6 45,5

60-79 35.199 37.410 47.793 19,6 20,3 25,5

80+ 7.067 12.298 16.005 3,9 6,7 8,5

Totaal 60+ 42.266 49.708 63.797 23,6 26,9 34,0

2030

2000-2030: +8.600
< 60 jaar: -12.900
> 60 jaar: +21.500

Regio Westhoek
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Regio Westhoek
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

WP1. Kwantitatieve analyse: Vlaand

Demografische indicatoren 
− Selectie van case RGWM Poperinge + 
Heuvelland

− Data aangeleverd door Steunpunt Sociale 
Planning prov. West-Vlaanderen

− Data op kernniveau, verfijning van statistische 
sectoren

− Periode: 2002-2014 
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

WP1. Kwantitatieve analyse: Vlaant
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be
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1622 – Vergrijzing op het platteland

HaUS
A. Romain 

sum.be

Kernen

Verouderingscoëfficiënt 

(60 plus t.o.v. 0-19 jaar)

Grijze druk (60 plus t.o.v. 

20-59 jaar)

Familiale zorgindex (80 

plus t.o.v. 50-59 jaar)

Interne vergrijzing (80 

plus t.o.v. 60 plus)  

Alveringem 96,7 47,6 51,5 26,4

Beveren 142,3 60,7 62,1 24,3

Buitengebied Alveringem 82,4 40,1 40,1 27,9

Gijverinkhove 148,4 69,7 133,3 43,5

Hoogstade 70,6 30,8 75,0 41,7

Izenberge 91,5 38,3 73,3 40,7

Leisele 83,0 37,1 40,7 25,8

Oeren 100,0 66,7 / 0,0

Roesbrugge 194,4 71,4 60,0 25,7

Stavele 130,9 46,5 42,1 22,2

Abele 109,7 50,4 85,2 33,8

AKSG Poperinge 128,7 59,0 64,5 27,0

Buitengebied Poperinge 97,2 42,0 26,7 19,2

Haringe 92,1 59,3 88,9 22,9

Krombeke 134,1 85,7 66,7 21,1

Proven 114,7 55,5 42,5 22,0

Reningelst 116,0 47,5 56,6 28,6

Roesbrugge 154,7 65,3 60,0 25,6

Watou 162,7 59,8 38,1 24,9

Buitengebied Vleteren 91,2 41,8 26,4 18,0

Oostvleteren 140,8 68,6 92,1 32,7

Westvleteren 112,8 52,4 60,5 23,7

Woesten 113,0 46,8 44,8 22,2

Buitengebied Heuvelland 97,9 42,2 25,9 18,9

De Klijte 104,3 45,6 39,6 26,0

Dranouter 133,8 49,0 37,9 21,4

Kemmel 117,1 52,1 48,9 28,0

Loker 88,0 39,5 8,3 6,2

Mesen 88,9 35,4 23,5 20,0

Nieuwkerke 110,0 48,2 41,6 27,7

Westouter 113,4 41,3 22,2 16,7

Wijtschate 138,0 64,5 84,6 34,1

Wulvergem dorp 111,1 56,3 43,8 17,5



STEPHANIE SOETE

Provincie West-Vlaanderen

Bespreking van de regionale analyse 
van het ouderenbehoeftenonderzoek 

binnen West-Vlaanderen
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Ouderenbehoeften-
onderzoek

West-Vlaanderen

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 1



Ouderenbehoeftenonderzoek

 2002-2004: ontwikkeling decreet betreffende 
inclusief ouderenbeleid

 2003: Ontwikkeling studie om behoeften van 
60+ te meten

 2004-2005: pilootstudie in 11 West-Vlaamse 
gemeenten

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 2



Ouderenbehoeftenonderzoek

 Doelstellingen:
o Behoeften inschatten bij ouderen op lokaal vlak
o Handvaten aanreiken voor lokaal beleid

oAanzet geven tot een ouderenbeleidsplan
o Evidence based policy

o Ouderen activeren in functie van de constructie 
van de lokale samenleving

o Ondersteuning bieden bij het creëren van 
Leeftijdsvriendelijke steden en gemeenten

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 3



Inhoud ouderenbehoeftenonderzoeken

 4 thema’s
o Woonsituatie en buurt
o Gezondheid, zorg en hulpverlening
o Welbevinden
o Maatschappelijke participatie

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 4



Regio-indeling
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Regio-indeling
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Situatie West-Vlaanderen
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Situatie West-Vlaanderen
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Situatie West-Vlaanderen

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 9



WOONSITUATIE EN BUURT
Thema 1.
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Woonsituatie en buurt
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Woonsituatie en buurt
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Woonsituatie en buurt

Kust Land NO Sted-ind N Sted-ind Z Westhoek

Woning aanpassen 29,90% 29,20% 26,00% 27,60% 21,80%

Weinig ouderen bereid om de woning aan te passen!

09/09/2016 Regionale analyse 
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Woonsituatie en buurt
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Woonsituatie en buurt

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 15



Woonsituatie en buurt
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Woonsituatie en buurt
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Woonsituatie en buurt
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Woonsituatie en buurt

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 19



GEZONDHEID, ZORG EN 
HULPVERLENING

Thema 2.
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Gezondheid, zorg en hulpverlening
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Gezondheid, zorg en hulpverlening

Potentieel hulpnetwerk: hoeveel ouderen kunnen op 
niemand beroep doen?

Kust Land NO Sted-ind N Sted-ind Z Westhoek

Op niemand 
beroep kunnen 
doen

3,80% 3,40% 3,40% 2,40% 1,50%

09/09/2016 Regionale analyse 
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Gezondheid, zorg en hulpverlening
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Gezondheid, zorg en hulpverlening
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Gezondheid, zorg en hulpverlening
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Gezondheid, zorg en hulpverlening
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WELBEVINDEN
Thema 3.

09/09/2016 Regionale analyse 
ouderenbehoeftenonderzoek 27



Welbevinden
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Welbevinden
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Welbevinden
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Welbevinden
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Welbevinden
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MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Thema 4.
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Maatschappelijke participatie
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Maatschappelijke participatie

Kust Land NO Sted-ind N Sted-ind Z Westhoek

Gemiddeld 
lidmaatschap 
verenigingen

1,62 2,00 1,89 1,91 2,02

Reden om lid te worden van een vereniging
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Maatschappelijke participatie
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Maatschappelijke participatie
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Maatschappelijke participatie

Kust Land NO Sted-ind N Sted-ind Z Westhoek

Kennis 
seniorenvereniging

75,90% 91,00% 84,70% 86,20% 89,10%

Kust Land NO Sted-ind N Sted-ind Z Westhoek

Lidmaatschap 
seniorenvereniging

25,20% 42,10% 35,70% 35,90% 42,20%
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Maatschappelijke participatie
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Maatschappelijke participatie
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Bedankt voor de aandacht
www.west-vlaanderen.be/socialeplanning

socialeplanning@west-vlaanderen.be
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KULeuven - HaUS

De ouderen zelf
- kwalitatieve studie in de Westhoek -
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De ouderen zelf –
kwalitatieve studie in de 
Westhoek
Emma Volckaert –
KU Leuven; onderzoeksgroep Housing
and Urban Studies (HaUS)



Inhoud
1. Waarom?
2. Hoe?
3. “Ageing in place”…
4. … of “moving in time”?
5. Slotbeschouwingen

2



1. Waarom? 
• Beleid gebaseerd op “ageing in place”
• Maar… voor iedereen de beste optie? Zie kwantitatief 

onderzoek:
o Voorzieningsarmoede platteland
o Eenzaamheid 
o Mobiliteit in de woning
o …

3



1. Waarom? 
Kwalitatief onderzoek

1. Verkennen
wat ervaren ouderen zelf?

2. Toegang verwerven
bvb. bij moeilijk te bereiken doelgroep

3. Verklaren
Beleving
Volgend op kwantitatief onderzoek. Vb. vallen in de 
woning

4



1. Waarom? 

Zes voorwaarden
om op een comfortabele en zelfstandige manier ouder te worden

5

WONING

OMGEVING

ZORG

1. fysiek aangepaste woningen,
2. betaalbaar wonen,
3. veilige of gastvrije buurten en gemeenschappen,
4. toereikende en veilige transportmogelijkheden,
5. langetermijndiensten inzake zorg en zorg voor 

chronische gezondheidsproblemen,
6. sociale contacten

Naar: Golant, 2015



2. Hoe?
• 21 interviews in:

• Beveren
• Watou
• Roesbrugge
• Krombeke
• Gijverinkhove
• Oostvleteren

• 2 focusgroepen in woonzorgcentra in 
• Alveringem
• Poperinge

• Diverse groep (naar leeftijden, voormalige beroepen en m/v)
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3. Ageing in place…:

7

1. Woning
2.Woonomgeving
3.Zorg 



3. Ageing in place…: 
is de woning aangepast?

+ Geen betaalbaarheidsproblemen
+ Veiligheidsgevoel is hoog, tenzij bij afgelegen 
wonen. 

- Geen structurele aanpassingen gedaan. 
• Tenzij: bed beneden => verdieping staat leeg
• Badkamer beneden
• Hulpmiddelen: uitstel

MAAR: wat ze zeggen ≠ realiteit
Vallen = ‘toeval’
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3. Ageing in place… : 
is de woonomgeving aangepast?
1) Directe woonomgeving

- Voetpaden zijn een probleem!

+/- Belang tuin

9



3. Ageing in place… : 
is de woonomgeving aangepast?
2) Voorzieningen

• Daling => regionalisering platteland (Thissen & van der Meer, 2013)

• GWO: ouderen missen kruidenierszaak
• Boodschappen: ‘grote’ supermarkten (anonimiteit), 

mobiele/gespecialiseerde winkels, thuislevering
• Ook ontspanningsmglhn en scholen => Effect op 

leefbaarheid “Als wij bouwden, dat is 40 jaar geleden, in het jaar ’74
heb ik hier gebouwd. We zeiden: het is op de platse en van
de platse [de markt, het centrum]. Versta je mijn plat
Vlaams? Dus, dat was mooi wonen, op 200 meter van de
platse. Maar het heeft geen zin meer, want er is niks meer.
We moeten toch nog onze auto uithalen als we naar de
winkel willen gaan.” (77, v, Krombeke)
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3. Ageing in place… : 
is de woonomgeving aangepast?
3) Mobiliteit

• Auto!! Ook voor minder mobiele ouderen. En vrouwen? 
• Openbaar vervoer is onbekend + omslachtig
• Fiets: vrije tijd
• Wat als auto niet meer lukt? Geen idee.... 

Of rekenen op andere chauffeurs.
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3. Ageing in place…: 
is de zorg toereikend?

• Formele zorg
o Hulp weigeren
o Genderaspect
o Uren (“wachten”) 

• Informele zorg: 
o Kinderen: vermindert (dochters! Kinderen niet belasten! 

“ontjonging” platteland ) 
o Belang buren (hoewel…)

“We hebben erover gesproken: wat gaan we
doen? We hebben maar één zoon, die doet het
niet. Hij heeft ook geleerd. De jonge gasten leven
anders nu he. Wij [vrouwen] waren thuis, we
gingen niet gaan werken. We waren thuis
wanneer de kinderen thuis kwamen. Zo gaat dat
niet meer. En de kleinkinderen leren voort. Dat is
een heel ander leven.” (71, v, Beveren)
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3. Ageing in place… 
beschouwingen
• Uitstelgedrag 
• Tevreden? “Ik heb niet te klagen”
• Alternatieven ontoereikend (geen appartement, in 

vertrouwde woonomgeving)

13

“V: Heeft er u iemand gehoord [wanneer je viel]? 
A: Ik was de hele tijd aan het kijken, gaat er nu niemand passeren? Maar er passeert dan 
niemand he, als het nodig is. Er passeerde niemand. En ’s avonds naar spoed geweest.
V: Hoe ben je dan weg geraakt?
A: Ik heb kunnen bellen. Mijn dochter werkt daar. 
V: Je had een telefoon bij?
A: Nee, ik ben binnen geraakt. Maar hoe weet ik niet meer. Ik had toen zeer, maar ja.
V: Al gedacht aan een alarmsysteem?
A: Nee, ik heb dat nog niet. Je bent dan helemaal oud.” (80, v, Gijverinkhove)



4. … of moving in time? 
• 9 van de 21! (6 n.a.v. pensioen / 4 landbouwers) + 

respondenten woonzorgcentrum 
• Contextfactoren

1. Hoge nood
2. Kinderen niet tot last
3. In eigen woonomgeving
“A: Als ik verander, zou ik naar een… serviceflat gaan.
V: Waar?
A: In Poperinge. Er zijn er geen in Roesbrugge.
V: Mochten er hier in Roesbrugge zijn?
A: Ja, als het serviceflat is, ja. En als er een lift is. Er zijn hier appartementen. Aan de
Ijzer. Maar er is geen lift. Maar het zijn gewone appartementen. Mijn gedacht is,
zeker als je alleen bent, je moet alles zelf regelen: naar een serviceflat gaan. Maar ik
zou liever in Roesbrugge blijven. Kijk, mijn familie is hier. Het kleinkind, twee, drie
kleinkinderen zijn hier. En mijn zus en mijn zoon.” (72, v, Roesbrugge)
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4. … of moving in time?
1. Voormalige landbouwers => pensioenmigratie binnen Westhoek?

• Reden? Overlaten bedrijf + onaangepaste woning
• Naar? Onaangepaste woning
• Tevreden? Ja!

2.     Bewoners woonzorgcentra
• Reden? “Binnen geplooid” en/of kinderen en/of onzeker in vroegere 

woning => Verschil in autonomie beslissing!
• Tevreden? Afhankelijk van…

1. Autonome beslissing
2. Beslissingstijd
3. Lokale binding

15



5. Slotbeschouwingen 
1. Onaangepast wonen
2. Uitstelgedrag 
3. Verhuizen? Naar onaangepaste woning
4. Belang groene en vertrouwde omgeving

Case 2: Kempen: meer focussen op zorg

16
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CELINE WELLENS

Atelier Romain

Ruimtelijk onderzoek 
- cases in de Westhoek -
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CONCEPT
WOONZORGNETWERK

©studio Basta



vergrijzing in het groen - 11

3 onderdelen

ruimtelijke context infrastructuur

WOONZORGNETWERK
3 onderdelen

organisatie



vergrijzing in het groen - 12

Ruimtelijke context

zorgcampus
in stedelijk gebied

zorgcoach
in woonkern+/- 10 km 

+/- 10 km
 

thuiszorg
landelijke kern 
en open ruimte



vergrijzing in het groen - 13

Infrastructuur

zorgkruispunt
ziekenhuis
woonzorgcentrum
dagverblijf
dienstencentrum
aanleunwoning
woonclusters 
thuiszorg

woonvorm
middelgroot

woonvorm
kleinschalig

ziekenhuis

woonzorgcentrum
vanaf 80 u

dagverblijf nachtverblijf

dienstencentrum
vast & zorgcoach

 & 

zorgkruispunt ?

ZORGNETWERK - infrastructuur



vergrijzing in het groen - 14

Referentie OCMW Maldegem:
- zorgcampus met kamers, serviceflats en bejaardenwoningen
- groepswonen met dienstverlening in deelgemeenten

netwerk van zorgtypes
Infrastructuur



vergrijzing in het groen - 15

Referentie OCMW Maldegem:
7 groepswoningen met dienstverlening in Kleit (3 km van Maldegem)
renovatie van leegstaande pastorij

netwerk van zorgtypes
Infrastructuur



vergrijzing in het groen - 16

Referentie OCMW Maldegem:
12 groepswoningen met dienstverlening  in Adegem (3.6 km van Maldegem)
uitbreiding van leegstaande pastorij

netwerk van zorgtypes
Infrastructuur
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Organisatie

ZORGNETWERK
lokaal netwerk > lokaal draagvlak

NETWERKCOORDINATOR

LOKALE 
VRIJWILLIGERSPLOEG

1. actief - oren en ogen open houden 
signalen en hulpvragen opvangen

3. ter plaatse zien

2. signaal wordt 
doorgestuurd

type oplossingen: juiste informatie geven en zien wat er 
nodig is (poetshulp, thuiszorg, aanpassing aan woning, 

psychologische hulp,...)

type oplossingen (ontbrekend in het reguliere aanbod): 
aangepast vervoer, gezelschap, administratieve hulp, 

boodschappenhulp, kleine klusje, ...

type oplossingen: 
dienstencentrum, dag- en nachtopvang, 

verschillende woonvormen, thuiszorg, 
 ...

4b. of naar alternatieven

4a.slaat de brug naar 
bestaande diensten

REGULIERE ZORG
OCMW, WZC,....
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ruimtelijke context

Type 
infrastructuur

Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren ?

dienstencentrum ondersteuning ? ?

aanleunwoning
kwetsbare 
senioren ? ?

wooncluster valide ouderen ?

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

Woonzorgnetwerk
vóór workshop
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ruimtelijke context

Type 
infrastructuur

Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren

dienstencentrum ondersteuning

aanleunwoning
kwetsbare 
senioren

wooncluster valide ouderen 

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

Woonzorgnetwerk
conclusie workshop

= 
m

aa
r a

nd
er

e 
sc

ha
al

vast

mobiel

vast

mobiel

< 2000

> 2016
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ruimtelijke context

Type infrastructuur Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren

dienstencentrum

ondersteuning vast

ondersteuning
mobiel

woonvormen

kwetsbare senioren
grootschalig vanaf 40u

valide ouderen 
kleinschalig, 4 à 15u

vb: cohousing

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

Woonzorgnetwerk
na workshop
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CASES 
WESTHOEK

My parents, David Hockney



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poperingen

Watou

Proven

Krombeke

Stavele

VleterenWestvleteren

Roesbrugge

Beveren

Gijverinkhove

Hoogstade

Pollinkhove

Lo

Leisele
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Selectie op basis van de demografische indicatoren
Voorwaarde is dat de kern geen WZC bevat

 -  Gijverinkhove

 -  Roesbrugge

 -  Krombeke

 -  Beveren

 -  Watou

binnen de Westhoek
5 gerichte cases
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luchtfotos
Localisatie

Gijverinkhove Roesbrugge Krombeke Beveren Watou
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aftoetsing
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen 

gecoördineerde versie 2014

N

Selectie ruimtelijke nederzettingsstructuur

R
G

 figuur 22

Legende

   hoofddorp

   woonkern

 meervoudig hoofddorp

    overige kern in buitengebied

Vlaamse selectie  
stedelijke gebieden

 regionaal stedelijke gebieden

 structuurondersteunend  
 kleinstedelijk gebied

 kleinstedelijk gebied  
 op provinciaal niveau

Selectie ruimtelijke nederzettingsstructuur (RG figuur 22)
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

gecoördineerde versie 2014
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5 cases - ruimtelijke context

Gijverinkhove
+/- 320 inw.

Roesbrugge
+/- 720 inw.

Krombeke
+/- 710 inw.

Beveren
+/- 690 inw.

Watou 
+/- 1900 inw.

Proven
+/- 1370 inw.

onderwijs / basisschool basisschool /
basisschool, 
bibliotheek

basisschool

verzorging / apotheek / / apotheek apotheek

socio-
culturele 

voorz. 
kerk

kerk, 
ontmoetings-

centrum

kerk, 
ontmoetings-

centrum
kerk

kerk, 
ontmoetings-

centrum, huis van 
dichter, brouwerij, 

kunstenfestival

kerk, 
ontmoetings-

centrum

recreatie motorclub, B&B B&B B&B B&B B&B, paardrijden /

retail
Rabarberhoeve, 
‘t Bloesemhof, 
kaasboerderij

horeca, winkels, 
bank

bakker, horeca, 
winkels, bank

horeca, winkels
bakker, horeca, 
winkels, bank, 
beenhouwer,.. 

bakker, horeca, 
winkels, bank, 
beenhouwer,.. 
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Woonzorgnetwerk - Westhoek

AGEING IN PLACE
ouderen verkiezen zorg die aan 
huis/naar hen gebracht wordt, 

willen niet zelf naar de zorg gaan

RUSTHUIZEN
rusthuizen Proven en Watou 
verhuizden naar Poperinge

ruimtelijke context infrastructuur

WOONZORGNETWERK
3 onderdelen

organisatie

ZORGCOACH Heuvelland
maakt wegwijs en stemt hulp op 

elkaar af

DORPSDIENST Nestor
alternatief aanbod



vergrijzing in het groen - 27

Poperinge /
Watou, 

Roesbrugge, 
Proven

Gijverinkhove, 
Krombeke, 

Beveren
open ruimte

Type infrastructuur Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren

dienstencentrum

ondersteuning vast

ondersteuning
mobiel

woonvormen

kwetsbare senioren
grootschalig vanaf 40u

valide ouderen 
kleinschalig, 4 à 15u

vb: cohousing

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

5 cases - woonzorgnetwerk
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5 cases - infrastructuur

woonzorgcentrum

dienstencentrum - vast

woonvorm middelgroot

woonvorm kleinschalig (cohousing)

 
zorgcoach

legende

 BESTAAND                  VOORSTEL
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Poperinge

 - Er is geen ziekenhuis meer in Poperinge, 
slechts voor dagbezoek

 - Ziekenhuis Poperinge fusioneerde 10 jaar 
geleden met Ieper

 - Ieper is ver! vooral mentaal (fysisch: 12km)

 - Gebouw wordt door de kunstacademie 
ingenomen

 - Bouw nieuw WZC 74 bedden

 - Shift van perceelsgrootte, vroeger was 
de vraag 8 are nu is 3 are voldoende, naar 
betaalbaarheid en tuinonderhoud
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kleinstedelijk gebied (20.000 inw.)
Poperinge

OC

?
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Proven

 - Hoofddorp volgens provinciaal ruimtelijk 
structuurplan

 - Rusthuis Proven is 5 jaar geleden verhuisd 
naar Poperinge voor meer efficiëntie

 - ontmoetingscentrum de Croone
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Proven
zicht op groen en kerk
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Hoofddorp (1400 inwoners)
Proven

hoofddorp volgens ruimtelijke criteria
woonkern volgens zorgcriteria ?
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Hoofddorp (1400 inwoners)
Proven

hoofddorp volgens ruimtelijke criteria
woonkern volgens zorgcriteria ?

OC

?
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kunstenfestival
Watou
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1900 inwoners
Watou



vergrijzing in het groen - 37

1900 inwoners
Watou

woonzorgcentrum gesloten, centralisering in Poperinge
wel potentieel voor kleinschalige woonvorm, vb cohousing

OC

?



vergrijzing in het groen - 38

Watou

Mogelijke interactie opzoeken met 

 - Plokkersheem (jeugdherberg tot 80 pers.)

 - Vrije basisschool De Waaier

 - ontmoetingscentrum De Bollaard (sloop bestaande OC 
in zomer 2017, nieuwbouw voor 2018)
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Roesbrugge

 - Kwalitatieve publieke ruimte 

 - kasseien problematisch?
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Roesbrugge
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Roesbrugge
relatie dorp - platteland
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Roesbrugge
relatie dorp - platteland
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720 inwoners
Roesbrugge
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720 inwoners
Roesbrugge

OC

?
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Beveren
Carpe Diem

 - Wooncluster / cohousing

 - 4 ouderen - 4 brievenbussen

 - privé initiatief

 - ouderen op niveau 0 - dochter op niveau 1

 - actieve veeteelt

 - hoeve in woongebied, was dus juridisch mogelijk

 - cohousing wordt positief onthaald door de zorgsector, 
patiënten centraliseren is goed. Scheidsrechter nodig?
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690 inwoners
Beveren

cohousing Carpe Diem bestaat
goed voorbeeld

OC

?
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relatie dorp - platteland
Krombeke
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710 inwoners
Krombeke
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710 inwoners
Krombeke

OC

?
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Gijverinkhove
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320 inwoners
Gijverinkhove

OC



vergrijzing in het groen - 52

patchwork van geïsoleerde woningen/hoeves
Open ruimte
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patchwork van geïsoleerde woningen/hoeves
Open ruimte

OC

thuiszorg ja
niet redelijk om woonclusters te voorzien
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Zich verplaatsen
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Zich verplaatsen



CONCLUSIE
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Zorg in een netwerk
checklijst

8 essentiële eigenschappen voor een ‘age-friendly city, 
volgens de WHO’s checklijst (World Health Organization):

woonzorg-
netwerk

collectieve voorzieningen en 
gezondheidszorg

communicatie en informatie

transport

sociale participatie

respect en sociale inclusie

burgerparticipatie en 
tewerkstelling

publieke ruimte en gebouwen

wonen



Verouderen op het Nederlandse 
Platteland

LOTTE VERMEIJ

Sociaal en Cultureel Planbureau
 Den Haag

7



Kleine gebaren
Het belang van 
dorpsgenoten voor ouderen

Lotte Vermeij
9 september 2016, Brugge







Is het dorp een sociaal vangnet?



Kwetsbaarheid:

Van Campen et al. (2011)



Kwaliteit van leven: praktisch en sociaal-emotioneel



Lokaal sociaal kapitaal 



Lokale contacten               lokale omgangsvormen

• Privésfeer
• Selectief
• Normen gericht op 

solidariteit en 
wederkerigheid

• Hulp

• Openbaar
• Collectief
• Normen gericht op afstand: 

‘vraagverlegenheid’ en 
‘handelingsverlegenheid’

• Gezamenlijke inzet voor 
collectieve doelen als 
veiligheid en openbare 
ruimte (zorgcoöperaties dus 
uitzondering)

• Wel belangrijk onderdeel 
dagelijks leven



Afnemende lokale contacten



Vrijwel onverminderd positief over omgang in dorp



Lokale contacten van praktische waarde, 
lokale omgangsvormen sociaal-emotioneel

0

10

20

30

40

50

Moeite met
huishouden

Moeite met
vervoer

Eenzaam Onveilig
gevoel

Neerslachtig

omgang -
contacten -

omgang -
contacten +

omgang +
contacten -

omgang +
contacten +



Kwetsbare ouderen krijgen meer hulp van 
dorpsgenoten, met uitzondering van armere ouderen



Maar bemiddeling wordt hierbij belangrijker



De Voogd (2013)Vd Pers en Mulder (2013)

Afstand tot kinderen, 75 jaar Laag inkomen (afwijking tov NL)

Vrooman et al. (2014)

Vrijwilligers



Dank voor uw aandacht!

www.scp.nl



Dank voor jullie aandacht !

VRAGEN RONDE

?
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