ParticipatieRaad
Ouderen
Overijssel

De Participatieraad Ouderen Overijssel is in het leven
geroepen door SENtrum en wordt ondersteund door
Belangenorganisaties Overijssel (BOO).
De raad bestaat uit betrokken en deskundige senioren,
zowel gebonden als ongebonden.

Actie-agenda

MISSIE PROO:
Participatieraad Ouderen Overijssel
Info: BelangenOrganisatiesOverijssel
P/a Kievitstraat 9, 7557 AP Hengelo
T. 074 – 250 01 55
info@belangenorganisatiesoverijssel.nl
www.sentrum.nl

Ouderen doen als volwaardige burgers mee in de Overijsselse
samenleving.

DOEL PROO:

Activeren van senioren en maatschappelijke organisaties, beïnvloeden
van gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid om te bereiken dat ouderen
blijven participeren in de samenleving en de regie over hun eigen leven
behouden.

10 punten........
1. Het verbinden van generaties.
o	Ouderen zijn per definitie solidair met jongere generaties;
acties zijn altijd gericht op evenwicht.
o	Een productieve samenleving combineert de ervaring van ouderen met
de energie van jongeren.

6.	Mobiliteit is cruciaal; iedereen moet de mogelijkheid hebben zich te
kunnen verplaatsen. De overheid schept daarvoor de mogelijkheden in
overleg met de doelgroepen.
o	Acties gericht op (aangepast) openbaar vervoer dat toegankelijk,
bereikbaar en betaalbaar is.

2.	Iedereen, dus ook de oudere, houdt de regie over het eigen leven en is
hiervoor niet afhankelijk van overheid en anderen.
o Acties gericht op versterking van eigen kracht.

7.	Ouderen participeren ook door betaald werk en vrijwilligerswerk te
doen. De overheid schept hiervoor de voorwaarden.
o	Acties gericht op verbetering van de beeldvorming m.b.t. oudere
werknemers.
o	Acties gericht op werkgevers m.b.t. bewustwording en leeftijdsbewust
personeelsbeleid.

3.	Ouderengroepen, ouderenorganisaties en ongebonden betrokken
ouderen, verenigen zich in gemeentelijke seniorenraden om het
overheidsbeleid krachtig te kunnen beïnvloeden.
o Acties gericht op ouderenorganisaties, gemeentebesturen e.a.
4.	Het overheidsbeleid is gericht op preventie zodat ouderen in staat zijn
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Gezondheidszorg, levensloop
bestendig bouwen en thuistechnologie worden speerpunten van beleid.
o	Acties gericht op ziektepreventie, huisvestingsbeleid, bouwen en wonen,
woonservicegebieden en het ondersteunen van burgerinitiatieven.
5.	Het opzetten van wijk - en buurtnetwerken om zelfredzaamheid en
samenredzaamheid te bevorderen. Ouderengroepen, overheid en
maatschappelijke organisaties zetten zich hiervoor in.
o Acties gericht op ouderenadvisering.
o Acties gericht op gemeentebesturen, maatschappelijke organisaties, etc.

8.	De toegang tot zorgvoorzieningen wordt verzekerd en de kwaliteit
gewaarborgd.
o	Acties gericht op gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en
andere aanbieders van zorg.
9.	Externe partijen zoals zorgverzekeraars, banken, het bedrijfsleven en de
media worden structureel betrokken bij beleid voor ouderen.
o	Acties gericht op externe partijen om draagvlak en betrokkenheid te
verwerven.
10.	Het ontwikkelen en stimuleren van beleid om ‘actief blijven’ door
recreatie en bewegen te bevorderen. De overheid schept hiervoor de
voorwaarden in overleg met de doelgroepen.
o Acties gericht op ouderen- en sportorganisaties en gemeenten.

