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We leven langer en we hopen en ijveren dat 
‘meer jaren’ ook gelukkige, gezonde, kwa-
liteitsvolle levensjaren mogen zijn. Daaraan 
werken is een samenspel van ieder van ons 
persoonlijk, van gezinnen en buurten, van 
kansen die we gedurende ons hele leven 
krijgen en benutten. Samen met kinderen en 
kleinkinderen, met jonge en komende gene-
raties wensen we de toekomst uit te bouwen 
in warme verbondenheid, voorspoedig en 
duurzaam. Daartoe is een stevig en onder-
steunend beleid nodig. Op alle overheidsni-
veaus van lokaal over Vlaams en Federaal 
naar Europees en Internationaal. 

De jongste decennia is de visie op ‘oude-
ren’, ‘senioren’, ‘oudere volwassenen’, ‘derde 
en vierde leeftijdsgroepen’, ‘babyboomers’, 
‘oma-en opa-generatie’ sterk veranderd. 
Toename van ‘vijfenzestigplussers’ en vooral 
ook ‘tachtigplussers’ betekent immers niet 
alleen een grotere vraag naar betaalbaarheid 
van pensioenen en bijzondere gezondheids-
zorg, hulp en ondersteuning. De actieve par-
ticipatie van senioren is in zovele terreinen 
van onze samenleving en het beleid ook een 
verrijking: niets geeft meer levensvervulling 
dan kinderen en kleinkinderen te zien groei-
en; vrijwilligerswerk is voor duizenden senio-
ren een dagdagelijkse inzet en levenstaak en 
de ‘zilveren economie’ heeft aandacht zowel 
voor de specifi eke aanbreng als vraag van se-
nioren in onze economie. Oudere generaties 
zijn de meest gelukkige generaties, leert ons 
het wetenschappelijk onderzoek. 

Niettemin liggen nog tal van vragen voor: de 
duurzaamheid van onze sociale bescherming, 
de ondersteuning van langer werken, de ont-
wikkeling van nieuwe technologieën -ook in 
zorg-, de strijd tegen armoede en dreigende 
vereenzaming vooral op het platteland, mo-
gelijkheden creëren en ondersteunen zodat 
ouderen volop actief kunnen participeren 
in de samenleving door aandacht te geven 
aan toegankelijkheid, aangepaste woongele-
genheid, sport en beweging… En om niet te 
vergeten: laat ons de  discriminerende ste-
reotypen bannen van ‘oudjes’ en ‘rustende, 
vergrijzende generaties’ ... 

Jongeren en ouderen kijken samen naar de 
toekomst en vragen respect en kansen om 
samen die toekomst uit de bouwen. Daarin 
vinden CD&V-ers op alle beleidsniveaus uit-
dagingen die zij van harte samen met elk van 
u aanpakken.  

An Hermans
Voorzitter 
CD&V-senioren

Servais Verherstraeten
CD&V Fractievoorzitter 
Kamer

Koen Van Den Heuvel
CD&V Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Voorwoord
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»
EEN 
BESTAANSZEKER
INKOMEN
Om voldoende levenskwaliteit te hebben, is een bestaanszeker inkomen noodzake-
lijk. Het loon als werknemer of ambtenaar, of het inkomen uit een zelfstandige ac-
tiviteit, is voor de meeste mensen de belangrijkste inkomstenbron. Wie ziek, werk-
loos of gepensioneerd is, krijgt een socialezekerheidsuitkering. Een sterke sociale 
zekerheid, is van groot belang. We blijven die sterke sociale zekerheid, gebaseerd 
op verzekering en solidariteit, ten volle verdedigen.

JOS DEMEYER
Vlaams parlementslid

 “Ik blijf aandringen op een 
fair en stabiel inkomen voor onze land- en 
tuinbouwers. Dat is nodig als we willen 
garanderen dat zij hun bedrijf en kennis op 
latere leeftijd met een gerust hart kunnen 
doorgeven aan de volgende generatie. 
Alleen zo heeft onze land- en tuinbouw 
een toekomst, en verzekeren we ons van 
betaalbaar en gezond voedsel.”

PETER VAN ROMPUY
Vlaams parlementslid

“Je job verliezen op 
latere leeftijd is een drama. Om de kans 
op een nieuwe job voor ouderen fors te 
verhogen, zorgde ik er mee voor dat elke 
werkgever die een 55-plusser aanwerft 
vanaf 2019 vrijgesteld wordt van 
socialezekerheidsbijdragen.”

5



Een sterke pensioenpijler

Financiële bescherming bieden aan wie met pensioen gaat, is één van de taken van 
onze sociale zekerheid. Pensioenen moeten meer zijn dan een basisinkomen dat fl irt 
met de armoedegrens. Het moet mensen in staat stellen om actief deel te blijven 
nemen aan de samenleving, het moet ouderen beschermen tegen armoede. Daarom 
blijft het versterken van de wettelijke eerste pensioenpijler onze eerste prioriteit.

ROEL DESEYN
Federaal parlementslid

“Als het pensioen bruto 
wordt verhoogd, moet de 

gepensioneerde netto meer overhouden. 
Er mogen hierbij geen negatieve fi scale 
gevolgen zijn, want dan schiet het zijn doel 
voorbij.”

GRIET SMAERS
Federaal parlementslid

“Pensioenen van 
zelfstandigen moeten worden versterkt. 
Er moet een aangepaste pensioenformule 
komen zodat de pensioenen van 
zelfstandigen meer groeien naar die van 
werknemers.”

SABINE DE BETHUNE
Vlaams parlementslid

“In een resolutie riep 
ik, samen met collega Sonja Becq, de 
regering op om de genderpensioenkloof 
te dichten. In ons land krijgen vrouwen 
immers (gemiddeld) nog steeds 30% 
minder pensioen.”

SONJA BECQ
Federaal parlementslid

“We zien ze graag, onze 
ouders en met hen alle senioren. Daarom 
moeten we hun actieve deelname aan 
activiteiten blijven aanmoedigen. Dat houdt 
hen gezond. Ik blijf ook ijveren voor een 
goed pensioen, want bijkomende zorg kost 
geld en niemand is graag afhankelijk van 
kinderen of OCMW.”
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De verhoging van de minimumpensioe-
nen en de inkomensgarantie voor oude-
ren hebben positief bijgedragen aan het 
terugdringen van armoede bij ouderen. 
De minimumpensioenen moeten even-
wel mee blijven evolueren met de levens-
duurte door een welvaartskoppeling. De 
toegang tot het minimumpensioen dient 
uitgebreid te worden voor zij die 20 jaar 
effectief prestaties bewijzen. 

VEERLE HEEREN 
Federaal parlementslid

“We worden steeds 
ouder en dat is een goede zaak. 
Maar ouder worden brengt meer 
zorgkosten met zich mee. Een verhoogd 
minimumpensioen draagt bij aan de 
levenskwaliteit, daar moeten we op 
inzetten.”

Voor wie geen of onvoldoende pensi-
oenrechten hebben opgebouwd, biedt 
de inkomensgarantie voor ouderen 
een pensioenbescherming die een 
menswaardig leven moet toelaten. Die 
inkomensgarantie voor ouderen moet 
worden opgetrokken tot de Euro-
pese armoedegrens, die tevens een 
barometer is voor alle uitkeringen en 
vervangingsinkomens. Daarom willen 
de CD&V-senioren dat alle uitkeringen 
en vervangingsinkomens opgetrokken 
worden tot aan de armoedegrens. 
Hiervoor dient de volledige welvaart-
senveloppe ingezet te worden en 
moeten er de nodige extra middelen 
in de meerjarenbegroting worden 
voorzien.

ERIC VAN ROMPUY 
Federaal parlementslid

“Willen we de 
pensioenen betaalbaar 

houden, dan moet men streven naar 
evenwichtige begrotingen en een daling 
van de schuldenlast. Als senior in de 
Kamerfractie en voorzitter van de 
commissie financiën, is dat mijn grootste 
bekommernis.”
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Een sterke Vlaamse 
sociale bescherming
Bij senioren houden we niet enkel rekening 
met het inkomen, maar ook met de hogere 
kosten voor zorg. Eenzelfde principe geldt 
voor mensen met een handicap of langdurige 
ziekte. Anders dreigen zij uitgesloten te wor-
den.

Sinds 2014 kent Vlaanderen een bijkomen-
de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). De 
tegemoetkomingen binnen de VSB bieden 
een antwoord op de stijgende en wijzigende 
zorgnoden via de ondersteuning van langduri-
ge zorg- en ondersteuningsnoden. Deze VSB 
dient verder versterkt te worden. 

De Vlaamse overheid en de Brusselse VGC 
kennen een armoedetoets voor beleidsbeslis-
singen. Ook wordt structureel overleg tussen 
mensen in armoede en het beleid georgani-
seerd. De CD&V-senioren willen dit ook op 
het federale niveau invoeren.

8



JO VANDEURZEN 
Vlaams minister van Welzijn,  
Volksgezondheid en Gezin

“Het decreet over de Vlaamse 
sociale bescherming dat begin 2018 
werd goedgekeurd voorziet dat 
vanaf 2019 stap voor stap nieuwe 
onderdelen worden toegevoegd, 

te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de 
residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen 
gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, 
geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die 
onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van 
bijna 4 miljard euro. De jaarlijkse, solidaire zorgpremie 
die iedereen in Vlaanderen betaalt, zal een recht 
openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. 
Met dit decreet maken we een solidaire Vlaamse 
sociale bescherming die alle zorgbehoevende mensen 
in Vlaanderen zal versterken. We maken het grote 
Vlaamse aanbod aan zorg eenvoudiger, transparanter 
en toegankelijker voor wie er nood aan heeft. Vandaag 
al krijgen meer dan 300.000 mensen een maandelijks 
zorgbudget waarmee ze hulp kunnen betalen. 
Deze legislatuur kreeg het Vlaamse ouderenbeleid 
overigens op alle vlakken een belangrijke ‘boost’. De 
capaciteit in de residentiële ouderenzorg steeg met 
9.800 woongelegenheden in woonzorgcentra en 
centra voor kortverblijf. Ook het aanbod van centra 
voor dagverzorging, assistentiewoningen en het 
urencontingent van de diensten voor gezinszorg 
nam gestaag toe. De ondersteuning voor ouderen 
met een zorgvraag versterken we nog, zowel voor 
professionele hulp als voor de hulp van naasten. Binnen 
de Vlaamse sociale bescherming is er het zorgbudget 
voor ouderen met een zorgnood. Dankzij grootschalige 
investeringen in RVT-plaatsen en het uitrollen van het 
mantelzorgplan, zorgen we mee voor een zo goed 
mogelijke omkadering van onze ouderen!” 
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Automatisch 
toekennen van 
rechten

Tot slot pleiten we ervoor dat elke 
overheid(sdienst) maximaal inzet 
op het automatisch toekennen 
van rechten en het opsporen van 
non-take up, nl. wie zijn rechten 
niet opneemt om welke reden dan 
ook. Wie een hulpvraag stelt, moet 
een rechtenscan krijgen.

LEEN DIERICK 
Federaal parlementslid

“Onze ouderen zijn 
onze levensdes-

kundigen. Zij hebben zich jarenlang 
ingezet voor de maatschappij, voor 
verenigingen en voor kinderen en 
kleinkinderen. Zij verdienen een 
kwaliteitsvol leven: een waardig 
pensioen, zorg op maat, gezelschap 
en respect… daar moeten wij nu 
voor zorgen.”

Gerust ouder 
worden met het 
oog op de volgende 
generatie

KOEN GEENS 
Minister van Justitie

“Je toekomst grotendeels 
in handen houden wanneer 

je wilsonbekwaam wordt, kan via een 
‘voorzorgsvolmacht’. Dat biedt zekerheid 
voor enkele heel ingrijpende toekomstkeuzes, 
gaande van rusthuiskeuze, beleggingen 
en vrijetijdsinvulling tot dokterskeuze, 
schenkingen en successieplanning. Ook 
wanneer iemand hulpbehoevend wordt 
na verhuis naar het buitenland, om daar 
bijvoorbeeld van zijn of haar pensioen 
te genieten, kan die dat met een gerust 
gevoel doen dankzij een verduidelijking in 
de Europese wetgeving. Hoewel het niet 
evident is om openlijk over een erfenis 
te spreken, is het toch nuttig om vooraf 
na te denken over de verdeling tussen de 
erfgenamen. Het nieuwe erfrecht biedt 
meer familiale solidariteit en zekerheid en 
speelt in op veranderingen in de huidige 
samenleving.” 
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RAF TERWINGEN - Federaal parlementslid

“Dat we allemaal – vroeg of laat – met erfenisvragen en -problemen 
in contact zullen komen, is een open deur intrappen. Dat ons erfrecht 
niet meer was aangepast aan de noden van onze nieuw samengestelde 

gezinnen, was ook duidelijk. Met veel overtuiging en engagement heb ik dan ook samen 
met Sonja Becq mijn schouders gezet onder het nieuwe erfrecht dat onze minister van 
Justitie, Koen Geens, heeft doorgevoerd: niet alleen om ieder van ons “bij leven” meer 
mogelijkheden te geven om zijn erfenis goed te regelen voor zijn kinderen/erfgenamen, 
maar ook om bij eventuele discussies over erfenissen na overlijden van een geliefde, de 
rechtsregels zo transparant en dus de juridische discussies zo beperkt mogelijk te maken. 
Immers : “leiderschap gaat niet over de volgende verkiezingen, het gaat over de volgende 
generatie.”

KOEN VAN DEN HEUVEL - Fractievoorzitter Vlaams Parlement

“De voorbije jaren nam ik als lid van de commissie financiën mee het 
initiatief om de schenkingsrechten te verlagen, en de erfenissprong door 
te voeren. Hierdoor kunnen kleinkinderen goedkoper erven van hun 
grootouders, een mooi duwtje in de rug.”
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CD&V–senioren 
pleiten voor een 
bestaanszeker inkomen door:

» Een versterking van de eerste, 
wettelijke pijler van de pensioenen. 
Wettelijke bescherming 
moet altijd voorop staan.
Aanvullende pensioenen kunnen 
enkel complementair zijn en niet 
vervangend.

» Een automatische koppeling van 
de pensioenen aan de welvaart

» Een verhoging van de 
inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO) en van alle uitkeringen 
en vervangingsinkomens tot de 
Europese armoedegrens

» Een optrekken van de 
loonplafonds zodat alle 
inkomensgroepen kunnen rekenen 
op een degelijke vervangingsratio

» Een armoedetoets voor 
beleidsbeslissingen op federaal 
niveau

» Het automatisch toekennen van 
rechten

» Een stevige Vlaamse Sociale 
Bescherming waarvan het 
budget afgestemd wordt met het 
toenemend aantal personen met 
een zorgnood en de zorgzwaarte.
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»
EEN GOEDE 
GEZONDHEID
Beschikken over een goede gezondheid is 
heel belangrijk om levenskwaliteit te heb-
ben. Met de leeftijd nemen vaak de licha-
melijke gebreken toe. Zo krijgt ongeveer de 
helft van de 75-plussers te maken met één 
of meerdere chronische aandoeningen. 
Die verlagen niet alleen de kwaliteit van 
leven en de levensduur, maar veroorzaken 
ook hoge kosten.

NATHALIE MUYLLE
Federaal parlementslid

“Er moet een 
veralgemening van 

de derdebetalersregeling komen bij de 
huisarts en bij andere zorgverleners. 
Dat betekent dat elke patiënt enkel het 
remgeld betaalt en verder niets meer 
moet voorschieten of terugkrijgen van 
de mutualiteit. Op die manier maken 
we de gezondheidszorg toegankelijk en 
betaalbaar voor alle patiënten.”
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Een actieve levensstijl in een gezonde 
leefomgeving
Preventie is een belangrijk instrument om actief en gezond ouder te kunnen worden. 
Dit kan door het aanpakken van een ongezonde levensstijl en het bevorderen van een 
gezonde, actieve levensstijl. Tevens dient er gewerkt te worden aan een gezonde leef-
omgeving met behoud van voldoende open ruimte en groen. Ouderen voldoende doen 
bewegen, is en blijft een uitdaging. 

JOKE SCHAUVLIEGE 
Vlaams minister van Natuur, 
Landbouw & Omgeving  

“De natuur is van iedereen. 
De 52.000 hectare 
openbare bossen, maakte ik 
voor iedereen toegankelijk. 
Ideaal dus om als ouder of 
grootouder met de (klein)
kinderen te ravotten in de 
bossen! Ravot je Rot was dit 
jaar tevens het thema van de 
Week van het Bos.”

CINDY FRANSSEN 
Vlaams parlementslid

“Als Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
volg ik de preventieve 
gezondheidszorg op de 
voet op. Valpreventie, 
middelenmisbruik, 
eenzaamheid, voldoende 
beweging, gezonde voeding, 
mentaal welbevinden,.. 
allemaal thema’s die senioren 
sterk aanbelangen.”

JORIS POSCHET 
Vlaams parlementslid

“De impact van luchtkwaliteit 
op gezondheid is enorm. 
Er zijn natuurlijk de 
aandoeningen aan de 
luchtwegen, maar ook bij 
hart- en vaatziekten is vuile 
lucht een grote boosdoener. 
Daarom werkte ik als senator 
hard aan 97 voorstellen voor 
een betere luchtkwaliteit. 
Daar hebben de jongsten 
en de oudsten het meeste 
voordeel bij.”
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Gezonde voeding

Ook gezonde voeding speelt een grote rol. We willen van gezonde voeding een prioriteit 
maken. Opdat mensen gezond zouden eten, moet de gezonde keuze de gemakkelijke 
keuze zijn. Dit kan door eenvoudige en niet - misleidende voedingsinformatie en door 
een verbeterde samenstelling van de voeding.

BART DOCHY - Vlaams parlementslid

“Voedsel van eigen bodem biedt de beste garantie op gezondheid en 
kwaliteit. Naast voedselproductie heeft het platteland een belangrijke 
taak als gebied voor zachte recreatie. Landschapskwaliteit verbeteren, 
evenwicht tussen economie en ecologie, zijn belangrijke uitdagingen.”

17



Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Wanneer men ziek wordt, moet men be-
roep kunnen doen op toegankelijke, be-
taalbare en kwalitatieve gezondheidszorg. 
Daarin dient de patiënt centraal te staan en 
de regie over zijn zorg zelf in handen te ne-
men. Een team van onder meer de huisarts, 
specialisten, woonzorgactoren, de apothe-
ker en verpleegkundigen, maar bv. ook so-
ciaal werkers, mantelzorgers, hulpverleners 
steunen hem daarbij. 

Ook ziekenhuizen werken samen om tot 
meer kwaliteitsvolle en efficiënte zorg te 
komen. Elke patiënt kan in het ziekenhuis 
in zijn regio terecht voor kwalitatieve ba-
siszorg. De behandeling van ziektes die 
een meer gespecialiseerde aanpak vragen, 
wordt beter verspreid over de samenwer-
kende ziekenhuizen. Hierdoor verhoogt 
de kwaliteit van de zorg. Voor heel com-
plexe zorg, zoals zeldzame kankers, zullen  
patiënten terecht kunnen bij gespeciali-
seerde centra. 

JAN DURNEZ 
Vlaams parlementslid 

“Een goede gezondheid 
is belangrijk, maar 

wanneer het fout loopt moeten 
specialisten klaarstaan om het probleem 
efficiënt te verhelpen. Investeringen 
zoals bv. het Cathlab in het Jan 
Ypermanziekenhuis, heb ik dan ook altijd 
graag aangemoedigd.”
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Om gezond oud te worden, 
willen de CD&V-senioren:

» Voldoende informatie
over bewegen, voeding en 
gezondheidspreventie in het 
algemeen

» Alle overheden dienen vanuit 
een gezamenlijke visie beleid te 
voeren en acties te ondernemen 
om een goede gezondheid bij 
ouderen te stimuleren over alle 
beleidsdomeinen heen.

» Wanneer men ziek wordt, dient er 
een toegankelijke, kwalitatieve en 
betaalbare gezondheidszorg te zijn

19
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»
GEBORGENHEID 
ALS DAM TEGEN 
VEREENZAMING EN 
ONVEILIGHEID
Levenskwaliteit, geborgenheid bouw je op in relatie tot anderen. Nochtans zijn heel wat 
mensen eenzaam. 

KARIN BROUWERS
Vlaams parlementslid

“De uitzendingen van de 
eucharistie op radio en tv 
zijn een dienstverlening 
van de VRT naar minder 
mobiele, vaak oudere 
mensen. Ook een 
grotere aandacht voor 
levensbeschouwing op 
de publieke omroep 
kan bijdragen tot meer 
geborgenheid.”

MARTINE FOURNIER
Vlaams parlementslid

“In het openbaar domein 
hebben we meer nood aan 
toegankelijke voetpaden, 
mooie pleintjes en voldoende 
zitbanken. Op die manier 
maken we goed ingerichte 
rustpunten die echte 
ontmoetingsplaatsen 
worden.”

WARD  KENNES
Vlaams parlementslid

“In Kasterlee biedt 
het sociaal restaurant 
betaalbare kwaliteitsvolle 
maaltijden aan. Zo 
bestrijden we meteen 
ook de vereenzaming. 
Onze gemeentelijke 
seniorenconsulent brengt 
ook een bezoek aan alle 
80-plussers, om hen 
te informeren over hun 
rechten.”
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Een goed uitgebouwde mobiliteit

De buurt speelt een belangrijke rol om die eenzaamheid aan te pakken. Er zijn heel wat 
initiatieven die georganiseerd worden, maar mensen moeten het weten en mensen 
moeten er geraken. Mobiel zijn, is een voorwaarde om actief ouder te kunnen worden, 
om deel te nemen aan de samenleving. Nabijheid is de beste mobiliteit. Als je kan win-
kelen, wonen, sporten, werken, … in dezelfde buurt, kan je die verplaatsingen te voet of 
met de fi ets doen. 

Hiertoe kunnen een aantal maatregelen worden genomen: 

»  Basisbereikbaarheid garanderen aan een betaalbare prijs via minder mobielen cen-
trales, belbussen, taxicheques, deelfi etsen, deelwagens, …. 

» Ook in meer landelijke gebieden, waar het openbaar vervoer minder uitgebouwd is, 
is de uitbouw van auto- en fi etsdeelsystemen noodzakelijk. 

» Door de organisatie van en de regels met betrekking tot parkeergelegenheid en 
uitstapzones voor mensen met beperkingen, maken we het voor hen zo gebruiks-
vriendelijk mogelijk.

» Verhogen van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, voorzien in roltrappen 
en liften, verlagen van instaphoogte van treinen en bussen door aangepaste perrons 
en haltes, …

» De reservatietermijn voor treinreizen voor mensen met een beperking moet in de 
grotere stations worden beperkt tot 1 uur. De meldingstermijn van 24 uur in de 
andere stations moet worden ingekort.

“Volop voor een mobiliteit waardoor iedereen, 

jong en oud, er geraakt en veilig in beweging 

kan blijven.” JEF VAN DEN BERGH - Federaal parlementslid
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LODE CEYSSENS
Vlaams parlementslid

“Onze infrastructuur 
moet aan de 8/80-regel voldoen: 
infrastructuur die leesbaar en helder is 
voor een 8-jarige en voor een 80-jarige 
is goed ingericht voor iedereen. Bij 
infrastructuurwerken moet een fi etsrefl ex 
voorop staan. “ 

JOHAN VERSTREKEN
Vlaams parlementslid

“Veel senioren genieten 
van een welverdiend pensioen aan de 
kust. We moeten ervoor zorgen dat 
het openbaar vervoer aangepast is aan 
minder mobiele mensen. Momenteel zijn 
reeds 3 op 4 tramhaltes van de kusttram 
toegankelijk voor minder mobiele 
mensen.”

ORRY 
VAN DE WAUWER
Vlaams parlementslid

“Ons openbaar vervoer is pas écht 
openbaar wanneer dit toegankelijk is voor 
iedereen. Ook wie slechtziend of slecht te 
been is. Daar maak ik werk van!”

GRIET COPPÉ
Vlaams parlementslid

“Toegankelijkheid vormt 
de rode draad in mijn politieke werk. Zo 
introduceerde ik als schepen in Roeselare 
de vervoerscheques: op die manier kunnen 
o.a. senioren met een vrijetijdspas blijven 
deelnemen aan het leven in de stad.”

DIRK DE KORT
Vlaams parlementslid

“Of je nu dagelijks of 
af en toe beroep doet op het openbaar 
vervoer, je moet ongeacht je leeftijd 
gemakkelijk en vlot je  bestemming 
kunnen bereiken. Maakt niet uit of dat nu 
met de (deel)fi ets, trein, bus, tram, taxi of 
(deel)auto is. Daarom introduceren we 
nieuwe vervoerssystemen in de steden én 
op het platteland. In Brasschaat hebben 
we er alvast voor gezorgd dat onze 
inwoners kunnen fi ets- en autodelen.”

JENNE DE POTTER
Vlaams parlementslid

“We willen allemaal 
wonen in een gezonde en leefbare 
omgeving. Daarom zitten we volop in 
op een vergroening van de (verkeers-)
fi scaliteit en stimuleren we elektrisch 
fi etsen en rijden.”
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Eenzaamheid

In elke gemeente dient er een aanspreekpunt rond eenzaamheid te zijn. Daarbij dient er 
een goeie samenwerking te zijn tussen OCMW, CAW, diensten maatschappelijk werk 
via het geïntegreerd breed onthaal om op die eenzaamheid te kunnen inspelen. Ook lo-
kale dienstencentra, samen met socio-culturele verenigingen, blijven een belangrijke rol 
spelen tegen vereenzaming. Hun rol dient sterker gewaardeerd te worden. Vele senioren 
hebben een verdrijving van de eenzaamheid nodig, maar ook heel wat senioren zijn zelf 
nog heel actief en participeren ten volle aan de samenleving. 

JO VANDEURZEN - Vlaams minister van Welzijn,  
Volksgezondheid en Gezin

“De vergrijzing van de bevolking brengt een aantal maatschappelijke 
uitdagingen met zich mee die een stimulerend ouderenbeleid noodzakelijk maken. Daarom 
zetten we een leeftijdsvriendelijk Vlaanderen voorop, dat uitgaat van een samenleving 
voor alle leeftijden, waar iedereen een actieve rol kan spelen in de gemeenschap en waar 
iedereen gelijke rechten en kansen kan genieten in alle periodes van zijn of haar leven. In 
het merendeel van de Vlaamse gemeenten is een lokale ouderenraad actief, zij dragen bij 
tot een sterk en gedragen lokaal beleid. Participatie versterkt de kwaliteit van het beleid, 
maar ook de kwaliteit van leven van de ouder wordende Vlamingen.”

KATHLEEN HELSEN - Vlaams parlementslid

“Senioren moeten optimale kansen krijgen om te blijven participeren aan 
de samenleving. Ook voor hen is vorming en opleiding een middel om 
mentaal op een gezonde wijze in het leven te blijven staan.”
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Een veilige woonomgeving

Het veiligheidsbeleid moet dicht bij de mensen worden gevoerd. De nabijheid van poli-
tie- en hulpdiensten is dan ook noodzakelijk. Een essentiële actor in de nabijheid van de 
politie is de functie van de wijkagent. Deze wijkagent moet zijn rol in de praktijk kunnen 
vervullen en bijdragen tot een verhoging van het veiligheidsgevoel en de bereikbaarheid 
van de politie. 

VELI YÜKSEL - Federaal parlementslid

“Net als voor iedereen is veiligheid ook voor senioren belangrijk. Ik wil de 
functie van de wijkagent herwaarderen. Een figuur die weet wat reilt en 
zeilt in zijn buurt, en die zijn mensen nog bij naam kent. Onze ordediensten 
moeten aanspreekbaar zijn om veiligheid en verbondenheid te realiseren.”

Asiel en migratie

Wat tevens met een gevoel van veiligheid heeft te maken, is het asiel en migratievraag-
stuk dat reeds jaren deel uitmaakt van onze samenleving. Asiel en migratie is voor ons een 
verhaal van rechten én plichten en van regels en wetten die nageleefd dienen te worden.

SERVAIS VERHERSTRAETEN - Fractievoorzitter Kamer

“Elke samenleving heeft nood aan een voldoende mate van sociale 
cohesie en bijgevolg mogen grenzen worden gesteld aan wie we in onze 
samenleving willen en kunnen opnemen. Wie geen recht heeft op asiel of 
wie geen asielvraag indient, moet uitgewezen worden. Maar we mogen 
ook niet de angst en de onzekerheid voeden en elk incident over migratie 
uitvergroten.”
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CD&V–senioren willen  
geborgenheid als dam tegen 
vereenzaming en onveiligheid, door:

 » Een stevig geïntegreerd breed 
onthaal als aanspreekpunt waar 
signalen rond eenzame burgers kun-
nen doorgegeven worden en een 
aanpak kan ontwikkeld worden

 » Een sterk sociaal netwerk van 
lokale dienstencentra en socio-cul-
turele verenigingen

 » Een goed uitgebouwde, betaalbare 
en toegankelijke basismobiliteit

 » Nabijheid van de wijkagent en de 
hulpdiensten
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»
EEN WARME 
OMGEVING 
OM IN TE WONEN 
EN TE LEVEN
Ouderen willen zolang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving blijven. Een warme 
thuis is van groot belang. Het is een plek waar men gezond kan leven, bewegen en waar 
men zorg krijgt als dat nodig is. 

FRANKY DEMON
Federaal parlementslid

“Senioren hebben heel 
wat ervaring en ze hebben onze 
samenleving meegemaakt tot wat 
ze is. Die ervaring mag niet verloren 
gaan. Daarom moeten we de nodige 
ondersteuning bieden tijdens hun 
‘oude dag’. Levenslang in de eigen 
woonomgeving kunnen wonen is voor mij 
een prioriteit.”

VERA JANS
Vlaams parlementslid

“Mensen wonen het liefst 
zo lang mogelijk thuis. We moeten er 
dan ook alles aan doen om dat mogelijk 
te maken. Goed dat de leeftijdsgrens van 
65 jaar voor mobiliteitshulpmiddelen 
zoals rollators werd afgeschaft. Ik blijf 
ook ijveren voor nog meer subsidies voor 
woningaanpassingen voor ouderen.”
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Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Iedereen moet beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit in een be-
hoorlijke leefomgeving tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

De vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg hebben gevolgen voor de ge-
schiktheid van onze woningen en de nood aan diverse woonvormen. In de gevallen waar 
een verhuis niet aan de orde is, moet de woning aanpasbaar zijn aan de levenssituatie. 
Voor de bestaande woningen moet de toegankelijkheid verbeteren. Gemeenschappelijke 
woonvormen dienen verder ontplooid te worden; een decretaal kader dient hiervoor 
versneld uitgewerkt te worden. 
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VALERIE TAELDEMAN 
Vlaams parlementslid

“Met mijn actieplan ‘Ope-
ratie renovatie’ wil ik renovaties stimule-
ren. Veel senioren geven immers aan dat 
ze zo lang mogelijk in hun eigen woning 
willen blijven wonen. Zo pleit ik o.a. voor 
renovatieadvies en een slagkrachtige aan-
passingspremie voor 65-plussers.”

ROBRECHT BOTHUYNE 
Vlaams parlementslid

“Een warme thuis; dat kan 
je ook letterlijk nemen. We streven naar 
energiezuinige woningen, ook voor senioren. 
Dat is de beste manier om de energiefactuur 
laag te houden en bovendien goed voor 
het klimaat! Daarom wil CD&V renteloze 
energieleningen, voldoende hoge premies en 
begeleiding op maat om elke woning aan te 
kunnen aanpakken.”

VINCENT   
VAN PETEGHEM 
Federaal parlementslid

“Ervoor zorgen dat iedereen zorgeloos 
en respectvol ouder kan worden in een 
vertrouwde omgeving moet onze prioriteit 
zijn. We moeten meer inzetten op 
thuiszorg en mensen ondersteuning bieden 
om kleine aanpassingen te doen aan hun 
woning.”

 
 
 
 

 
HENDRIK BOGAERT 
Federaal parlementslid

“Graag wil ik opkomen 
voor een zorgende samenleving voor 
alle generaties. Betaalbare woningen 
zijn een must, ook voor senioren. Een 
goede woon- en leefkwaliteit betekent 
ook dat we veilig moeten kunnen wonen. 
Thuiszorgdiensten zoals de poetsdienst, 
de groendienst en de boodschappendienst 
mogen nog sterker uitgebreid worden.”

AN CHRISTIAENS 
Vlaams parlementslid

“Wie zelfstandig wil blijven 
wonen maar toch graag in gezelschap 
leeft, kan in een cohousingproject een 
betaalbare en sociale thuis vinden. 
Vlaanderen zette hier haar schouders 
onder met een resolutie die ik mee 
ondertekende. In Limburg wordt alvast 
gebouwd aan deze nieuwe woonvorm.”
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Buurtgerichte zorg
Mensen met een zorgnood blijven steeds langer thuis wonen. Daarom is het belangrijk 
dat er voldoende zorg dicht bij huis is, buurtgerichte zorg. Om hier een gepast antwoord 
op te bieden, moet er een voldoende groot, gevarieerd en flexibel zorgaanbod zijn. Elke 
persoon met een zorg- en ondersteuningsbehoefte krijgt toegang tot de juiste zorg en 
ondersteuning: mobiliteitshulpmiddelen, residentiële ouderenzorg, gezinszorg, kortverblijf, 
dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. 

STEFAAN VERCAMER 
Federaal parlementslid

“Ik pleit ervoor dat 
grootouders onbenut tijdskrediet en 
sociaal verlof kunnen inzetten voor de 
zorg van de kleinkinderen. Een win-win 
voor grootouders en jonge gezinnen.”

MICHEL DOOMST 
Vlaams parlementslid

“Beleid dicht bij de 
mensen: in Gooik worden senioren actief 
bezocht, bevraagd en begeleid naar 
dagelijkse zorgen en noden. Samen met 
een steeds grotere verbuurting houden we 
onze mensen in eigen leefomgeving.”

SONJA CLAES 
Vlaams parlementslid

“Dienstenchequemedewerkers hebben 
ervoor gezorgd dat er meer handen 
zijn om hulp te bieden in gezinnen. In de 
commissie economie van het Vlaams 
Parlement bepleit ik steevast het behoud 
van de dienstencheques.”

KATRIEN SCHRYVERS 
Vlaams parlementslid

“Onder de noemer ‘Wij 
weten elkaar wonen’ bezoeken vrijwilligers 
jaarlijks alle Zoerselse 80-plussers. 
Zo creëren we ontmoeting, groeien 
vriendschappen en gaan we eenzaamheid 
tegen. Eventuele zorgnoden die aan het 
licht komen, pakken we meteen aan.”

TINNE ROMBOUTS 
Vlaams parlementslid

“Het buurtzorgnetwerk 
“Goei Gebuur” stimuleert buurtbewoners 
om hulp te bieden aan elkaar en zo meer 
samenhorigheid te creëren. De buurtzorg-
coördinator koppelt mensen met hulpvra-
gen aan buren die ondersteuning kunnen 
geven.”
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Mantelzorg
Voor mensen die via mantelzorg hulp geboden krijgen, moet de mogelijkheid van mobiele 
mantelzorgwoningen een oplossing kunnen bieden als betaalbaar en duurzaam alterna-
tief voor dure tijdelijke aanpassingen in de bestaande woning. 

Mantelzorgers verdienen onze volle steun. Mensen met de grootste zorg- en/of on-
dersteuningsnood en het kleinste sociale netwerk, dienen een zorggarantie te krijgen. 
Voldoende en goed bereikbare buurtgerichte diensten en voorzieningen en versterken 
van de respijtzorg (bv. nacht- en/of dagopvang, buurtcentrum, kortverblijf, vakantieopvang, 
revaliderend zorgverblijf, oppasdiensten) zijn daarbij noodzakelijk.

KRIS PEETERS
Minister van Werk, 
Economie en 
Consumenten

“Mantelzorgers zijn een onmisbare 
schakel in de zorg. Als federaal minister 
van werk hebben wij de mogelijkheden 
voor mantelzorg sterk uitgebreid. 
Het tijdskrediet voor zorg hebben we 
opgetrokken van 36 naar 51 maanden. 
Verder hebben we ervoor gezorgd dat 
ook wie deeltijds werkt of werkloos is, 
zonder hindernissen aan mantelzorg kan 
doen. En ook andere vrijwilligers hebben 
we ondersteund, met de vernieuwing van 
het vrijwilligersstatuut en het optrekken 
van de kostenvergoeding. Het sterke 
engagement van vrijwilligers verdient 
onze steun.”

NAHIMA LANJRI
Federaal parlementslid

“In onze verzilverende 
samenleving zullen mantelzorgers meer 
dan ooit een belangrijke plaats innemen 
naast de professionele zorg. We moeten 
mantelzorgers ondersteunen o.m. door 
ze beter te verzekeren en de combinatie 
werk en zorg te verbeteren.”
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Het woonzorgcentrum van de TOEKOMST

Het woonzorgcentrum van de toekomst biedt woon-, ondersteunings- en zorgvormen, 
staat open voor diverse doelgroepen en is ingebed in de buurtgemeenschap. De dagprij-
zen van de woonzorgcentra dienen onder controle te blijven en dienen transparant te zijn 
voor de gebruiker. Om de zorg betaalbaar en kwaliteitsvol te houden, dient er overheids-
regulering te zijn op het vlak van erkenning, programmering en financiering; zowel in de 
openbare als in de commerciële sector. Financiële en andere drempels moeten beperkt 
worden en mogen niet leiden tot een verschraling van de zorg.

KATRIEN PARTYKA 
Vlaams parlementslid

“In Tienen werd er in het 
Park Passionisten samen met de sociale 
huisvestingsmaatschappij, zorggroep 
Alexianen en ontwikkelaar Van Roey 
geïnvesteerd in de zorg-woonbuurt 
van de toekomst: een dienstencentrum, 
woningen, serviceflats, kinderopvang én 
een WZC dat overal dichtbij gelegen is. 
Een buurt voor jong en minder jong, met 
woningen en verschillende diensten waar 
betaalbaarheid en kwaliteit hand in hand 
gaan.”

PIETER DE CREM 
Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel

“Het beleid van buitenlandse handel 
staat volledig ten dienste van onze 
ondernemingen, die erin slagen om 
grenzen te blijven verleggen en welvaart 
te creëren voor iedereen. Hiermee 
bouwen we verder aan een innovatieve 
en duurzame samenleving die een sterke 
interactie verzekert waarbinnen ouderen 
hun kennis en ervaringen kunnen delen 
met jongere generaties.”
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HILDE CREVITS - Vlaams minister van Onderwijs

“Onze samenleving evolueert zo snel dat levenslang leren vandaag geen 
luxe meer is maar een absolute noodzaak. Of het nu gaat om een cursus 

Facebook voor senioren, ‘Haal alles uit je smartphone’ of digitale fotografie … je bent nooit 
te oud om te leren! Dat kan in onze Centra voor Volwassenenonderwijs, die flexibeler dan 
vroeger nieuwe opleidingen kunnen organiseren om op snelle evoluties in te spelen.

Ook het inspirerende project van ‘rusthuisklassen’ waarbij woonzorgcentra en 
basisscholen gaan samenwerken om de verschillende generaties van een buurt dichter 
bij elkaar te brengen, juich ik als minister van Onderwijs ten volle toe. Ik kan thuis in onze 
kangoeroewoning elke dag ervaren hoe fijn die wisselwerking tussen grootouders en 
kleinkinderen is. Die samenwerking tussen generaties is ook een van de doelstellingen van 
het nieuwe woonzorgdecreet.”

Tot slot gaan we voor de bestrijding van elke vorm van leeftijdsdiscriminatie (“ageisme”), 
op de arbeidsmarkt, in de zorg, in de financiële en verzekeringswereld, in de reclame…

ELS VAN HOOF - Federaal parlementslid

“Ouderen worden te vaak anders behandeld omwille van stereotypen en 
vooroordelen die bestaan over mensen met een hoge leeftijd. Daarom 
wil ik met mijn resolutie die leeftijdsdiscriminatie aanpakken met een 
internationaal mensenrechtenverdrag.”
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Om levenskwaliteit 
in een warme omgeving 
te garanderen, vragen de 
CD&V–senioren:

» Een voldoende groot, gevarieerd 
en fl exibel woon- en zorgaanbod
dicht bij huis

» Kwaliteitsvolle, toegankelijke, aan-
pasbare en betaalbare woningen

» Een actieplan ‘langer thuis wonen’ 
om mensen zolang mogelijk in hun 
vertrouwde woonomgeving te laten 
wonen

» Slim inzetten van technologie om 
langer thuis wonen, ook bij toene-
mende zorgbehoefte, mogelijk te 
maken en te houden.

» Betaalbare en kwaliteitsvolle 
thuiszorg en residentiële woon-
zorgvoorzieningen, zoals de woon-
zorgcentra en assistentiewoningen, 
met een erkenning, programmering 
en fi nanciering die transparant is en 
die door de overheid gecontroleerd 
wordt.
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» Elke persoon met een zorg- en 
ondersteuningsbehoefte dient toe-
gang tot de juiste zorg en onder-
steuning te krijgen.

» Waarderen en ondersteunen van 
mantelzorg. Binnen de VSB een 
zorgbudget vrijmaken dat voldoende 
groot is om de kosten van mantel-
zorgers te dekken. Flexibiliseren 
van tijdskrediet met zorgmotief 
voor mantelzorgers.

» Voorafgaande welzijns- en zorg-
planning dient breder bekend 
gemaakt te worden. Mensen dienen 
gestimuleerd te worden om tijdig 
hun verwachtingen omtrent zinvolle 
dagbesteding, wonen, zorg en leven-
seinde bespreekbaar te stellen
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Levenskwaliteit. Het is even belangrijk voor jong, als voor oud. Maar de invulling 
ervan gebeurt op een compleet andere manier en moet daarom ook op een 
andere manier worden ondersteund. Deze brochure geeft ons al een mooi 
beeld van de inzet van CD&V voor die levenskwaliteit van ouderen, senioren. 
Een deftig inkomen, een goede gezondheid, geborgenheid en een warme om-
geving: allen even belangrijk en noodzakelijk. Een zorgende en warme samen-
leving moet er namelijk zijn voor alle generaties. En alle generaties moeten daar 
samen aan werken.

De senioren van vandaag hebben onze samenleving mee 
opgebouwd tot wat ze nu is. Door de toenemende vitali-
teit van oudere personen participeren ze ook nu nog tot op 
hoge leeftijd aan de samenleving. Die jarenlange ervaring 
en kennis mogen we niet verloren laten gaan. Daar moe-
ten we mee aan de slag. En daar zijn we ook volop mee 
bezig. Zo verdient onze minister van ouderenbeleid, Jo Van-
deurzen, wel een bloemetje. Dankzij zijn inzet en wetsvoor-
stellen is de capaciteit van de woonzorgcentra uitgebreid, 
wordt er gewerkt aan extra zorgomkadering en wordt er 
meer ingezet op de sociale cohesie in de buurt van oude-
ren. Want het voorkomen van vereenzaming en zorgafhankelijkheid is en blijft 
een prioriteit voor het waardig ouder worden. Ook onze andere ministers en 
volksvertegenwoordigers, die allen meewerken aan de belangrijkste beleidsuit-
dagingen voor senioren en zo de toekomst voor iedereen mooier maken, wil 
ik graag bedanken.

Natuurlijk zijn nog niet alle uitdagingen voor ouderen vandaag de wereld uit. 
We moeten samen blijven werken aan de wereld van morgen. Werken aan 
een goede gezondheid, om de kleinkinderen nog lang te zien opgroeien, wer-
ken aan betere en langere participatie in de samenleving, werken aan meer 
werk in de zorgsector, werken aan toegankelijkheid, enzovoort. Met CD&V ne-
men we de weg vooruit om deze uitdagingen aan te pakken. Samen met alle 
senioren zijn we op weg naar een nog betere toekomst!

 
Uw voorzitter, 
Wouter Beke 

“Een zorgende 
en warme 
samenleving  
moet er zijn voor 
alle generaties”

Nawoord
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