
Ouderenparticipatie 
 

Het Ouderen- en Mantelzorgforum 
is een krachtig onderdeel van ons netwerk.

Het forum fungeert als klankbord en
denktank voor al onze partners uit het

zorg- en welzijnsveld. 
 

Hoewel steeds meer organisaties geneigd
zijn om ouderen te betrekken in hun

besluitvorming, blijkt uit de praktijk dat zij
niet altijd een idee hebben op welke
manier dit gerealiseerd kan worden. 

In deze folder leggen wij daarom uit wat
ouderenparticipatie is, waarom het

belangrijk is en welke vormen wij bieden.
We sluiten af met een vraag aan u: 

 

Wat hoopt úw organisatie uit
ouderenparticipatie te halen? 

 
Onze checklist voor ouderenparticipatie
helpt u bij het formuleren van een gericht

antwoord, zodat uiteindelijk ook uw
organisatie op succesvolle wijze gebruik

kan maken van ouderenparticipatie. 

 
 
 



WIJ BIEDEN VIJF
VORMEN VAN

OUDERENPARTICIPATIE
I N F O R M E R E N

Onze ouderen worden goed geïnformeerd, 

maar van echte betrokkenheid  of participatie 

is (nog) geen sprake. 

Voorbeeld: wekelijkse of maandelijkse nieuwsbrief

R A A D P L E G E N
Ons ouderenforum wordt serieus genomen als

gesprekspartner, maar hun inbreng is niet bindend. 

Voorbeeld: enquête of vragenlijst

A D V I S E R E N

WAT IS
OUDERENPARTICIPATIE?

Bij GENERO verstaan we onder

ouderenparticipatie alles wat ouderen in

staat stelt om invloed uit te oefenen op

en betrokken te zijn bij beslissingen en

initiatieven die hun leven beïnvloeden. 

WAAROM
OUDERENPARTICIPATIE?

De eigen kracht van de betrokken

ouderen wordt versterkt;

De kennis en expertise van ouderen

draagt bij aan de kwaliteit van

beleid;

Meer draagvlak voor beleid als

ouderen zelf kunnen mee denken.

DE (OUDEREN)PARTICIPATIELADDER

P A R T N E R S C H A P

R E G I E  B I J  D E  O U D E R E ( N )

Ons ouderenforum en uw organisatie bepalen samen

waarover gesproken wordt en de uitkomsten van deze

gesprekken zijn bindend. 

Voorbeeld: deelname onderzoeksprojecten

Onze ouderen bepalen welke doelen nagestreefd

moeten worden en uw organisatie heeft hierin 

slechts een ondersteunende rol..  

Voorbeeld: Regiotafel GENERO

Er wordt actief gezocht naar de mening van onze

ouderen en uw organisatie kan daar alleen 

beargumenteerd van afwijken. 

Voorbeeld: ouderenpanel of cliëntenraad



ouderen te laat betrokken worden, waardoor zij geen tijd hebben om hun

achterban te raadplegen;

er dusdanig jargon wordt gesproken dat de ouderen zelf niet 

er niet of nauwelijks terugkoppeling plaatsvindt over wat er met 

Wanneer men ouderenparticipatie tot een succes wil maken, dient men te

voorkomen dat:

      goed kunnen meepraten;

      de input van de ouderen wordt gedaan. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

WAT HOOPT ÚW ORGANISATIE 
UIT OUDERENPARTICIPATIE 

TE HALEN?

Wat wilt u veranderen aan de huidige

situatie? 

Hoe kan ouderenparticipatie daarbij helpen?

Welke informatie hoopt u van de ouderen te

krijgen?

In welke fase(n) wilt u de ouderen betrekken? 

Hoe vaak wenst u met hen te overleggen?

Hoeveel waarde hecht u aan hun inbreng? 

Aan welke kenmerken moeten de ouderen 

Hebben de deelnemende ouderen (fysieke)

beperkingen waarmee u rekening dient te

houden? 

Hoeveel tijd wilt u eraan besteden?

Welk budget is er beschikbaar?

Welke medewerkers moeten betrokken

worden?

      voldoen om deel te kunnen nemen? 


