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Het is nog geen strenge winter geweest. Gelukkig maar want 1 op de 20 Belgen heeft 

onvoldoende financiële middelen om zijn huis voldoende te verwarmen. Uit de cijfers van 

Eurostat blijkt dat ons land bijzonder slecht scoort binnen Europa. Amper 8 landen doen het 

minder goed. En dit ondanks tal van inspanningen van de overheid om huizen beter te 

isoleren en energiezuinige sociale woningen te bouwen. Maar het is natuurlijk een feit dat die 

aangepaste panden buiten het bereik vallen van mensen in armoede. Door het gebrek aan 

financiële middelen komen zij terecht in de slechtste huizen op de markt. En als we rondom 

ons kijken zullen we  zeker in de buurt mensen kennen die als overlevingsstrategie elke 

winter in één kamer leven zodat ze er ook maar één hoeven te verwarmen. Of die meer 

kledij moeten aantrekken om de verwarming te kunnen op een laag niveau te zetten. 

Er is dus nog veel werk aan de winkel. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

In onze nieuwsbrief 34 van september signaleerden we dat in de Vlaamse Ouderenraad 

gewerkt werd aan een omstandig advies, waarin niet alleen de oorzaken en de drempels 

binnen het huidig beleid inzake bestrijding van energiearmoede bij ouderen worden 

geanalyseerd maar waar tevens een geheel van concrete actiepunten zou geformuleerd 

worden.  

 

We kunnen nu aangeven dat het advies 2017/4 van de Vlaamse Ouderenraad aandacht 

vraagt voor de oorzaken die ervoor zorgen dat de energiefactuur voor veel ouderen in 

Vlaanderen te hoog is.  

 

1 OP 20 BELGEN KAN ZIJN HUIS 

ONVOLDOENDE VERWARMEN 

ENERGIEARMOEDE 

BIJ OUDEREN 
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Op basis van de bestaande oorzaken, signalen en ervaringen van ouderen en knelpunten 

binnen het huidige beleid schuift de Vlaamse Ouderenraad drie beleidsprioriteiten naar voor, 

met daaraan telkens specifieke actiepunten gekoppeld. De Vlaamse Ouderenraad pleit voor 

een betere begeleiding voor ouderen bij woningaanpassingen, het vergroten van de 

betaalbaarheid van energie-ingrepen en woningaanpassingen, en het betaalbaarder en 

transparanter maken van de energiefactuur. De actiepunten in het advies hebben betrekking 

op zowel het Vlaamse, federale als lokale beleidsniveau. 

Het advies 2017/4 van 13 december 2017 kan men terugvinden op de website van de 

Vlaamse Ouderenraad   www.vlaamse-ouderenraad.be 

 

 

 

Gestructureerde vrijwilligersorganisaties zijn verplicht een verzekering te nemen voor 

ongevallen en eventuele schade die de vrijwilligers veroorzaken bij het uitvoeren van hun 

taak. Maar ook voor occasioneel vrijwilligerswerk is een dergelijke - gratis -verzekering 

mogelijk. En daar zorgt vanaf 1 januari 2018 de Vlaamse overheid voor. Voorheen was dit 

nog een provinciale bevoegdheid.  

Meer informatie www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/gratis-verzekering-voor-vrijwilligers 

 

 

ADVIES OVER MOEILIJKE EIGENDOMSSITUATIES 

De Vlaamse Woonraad bracht advies uit over de problematiek van het bezit van een eigen 

woning. Hoewel het gros van de huishoudens die een woning verwerft dit zonder 

noemenswaardige financiële problemen kan doen, is voor een aantal bevolkingsgroepen 

eigenwoningbezit (verwerven, behouden of onderhouden) wel problematisch.  

Hierbij focust de Vlaamse Woonraad op drie groepen, namelijk noodkopers, noodeigenaars 

en oudere eigenaars. 

Kenmerkend voor deze drie groepen is dat ze geconfronteerd worden met 

betaalbaarheidsproblemen en/of kwaliteitsproblemen. 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/gratis-verzekering-voor-vrijwilligers
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Problematische eigendomssituaties van oudere eigenaars hebben betrekking op woningen 

die te groot zijn, van slechte kwaliteit of onaangepast aan hun fysieke toestand of zorgvraag. 

Veelal liggen deze woningen ook in buurten zonder de noodzakelijke (zorg)voorzieningen, 

wat problematisch is bij een toenemende zorg en een beperkte mobiliteit. 

Wat de oudere eigenaars betreft erkent de Raad de veelzijdigheid van de problematiek 

(woonkwaliteit, toegankelijkheid, ruimere woonomgeving) en pleit voor een omvattend beleid 

en structurele maatregelen die de betrokken beleidsvelden kunnen overstijgen. Het is 

aangewezen om bestaande (wettelijke) obstakels weg te werken en te investeren in 

toegankelijkheid en de basiskwaliteit van het ganse woonpatrimonium. Een aanpak gericht 

op ouderen moet anticiperend werken. Het ontwikkelen van een sensibiliserend, anticiperend 

en stimulerend beleid onder het motto ‘denk vroeger aan later’ kan de nodige mentaliteits-

wijziging rond wonen en ouder worden in de hand werken. 

Het advies is te vinden op  

www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/vlaamse-woonraad 

 

            

Ietwat verrassend (in de positieve zin) was het mediabericht dat in 2017 maar liefst vier op 

de tien 65-plussers actief was op Facebook, in 2016 was dat nog maar drie op tien en in 

2012 twee op tien. Een forse toename. 

Vroeger gebruikten 65-plussers Facebook alleen als er een specifieke aanleiding was, 

wanneer er foto’s van een schoolfeest van een kleinkind op de netwerksite gepost werden, 

bijvoorbeeld. Vandaag zijn ze zelf steeds meer actieve gebruikers. Jongeren daarentegen 

lijken Facebook net meer en meer de rug toe te keren. 

Veel van de ouderen bestempelen sociale media als een medicijn tegen vereenzaming. 

Als we dit weten zou het misschien nuttig zijn dat de seniorenraad van Oudenaarde zich 

eens buigt over de vraag of de aanmaak van een Facebookpagina al dan niet een 

meerwaarde zou zijn. Een opdracht voor de werkgroep Communicatie ? 

 

OUDEREN EN FACEBOOK 

http://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/vlaamse-woonraad

