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Toerisme met een zilveren randje
Ook ouderen met een specifieke zorgbehoefte, dementie of fysieke beperkingen genieten ervan om eens in een 
andere omgeving te zijn. Vakantie doorbreekt de routine, geeft iets om naar uit te kijken en op terug te blikken. 
Geen wonder dat veel gemeenten, musea, hotels en reisorganisaties hun best doen om aan de wensen van 
deze specifieke doelgroepen te voldoen. Je hoeft niet altijd ver te gaan om van vakantie te genieten: Vlaamse 
gemeenten hebben veel te bieden, zowel aan bezoekers als aan eigen inwoners.
tekst en beeld melanie demaerschalk

Om aan te voelen hoe het is om als 
oudere door het leven te gaan, is 
het interessant met hulpinstru-

menten van de thuiszorgwinkel hard-
horigheid, slechtziendheid en andere 
fysieke beperkingen te simuleren. Dit 
gebeurde op 18 april tijdens een wan-
deling in Waregem met mensen uit 
gemeenten, ouderenvoorzieningen en 
toeristische organisaties. Het werd een 
leerrijke ervaring. Voor hardhorigen 
ging de wandeling veel te traag vooruit: 
ze konden de bijkomende uitleg niet ver-
staan; slechtzienden vonden het tempo 
dan weer te hoog: ze hadden geen tijd 
om naar iets anders dan de weg voor de 
voeten te kijken. 

Toch kan er veel. Volgens Jan God-
daer, directeur van het ouderenwelzijns-
centrum De Weister in Kortrijk, is het 
een kwestie van ‘ja’ antwoorden op een 

verzoek van bewoners in plaats van ‘ja 
maar’: ‘Er kan zoveel meer als je uitgaat 
van het ritme van de bewoner, met na-
druk op wonen, dan wanneer je vertrekt 
van het ritme van de organisatie, met 
nadruk op zorg. Met een aantal bewo-

ners gingen we zo op reis naar Italië, bij 
een ontvangend woonzorgcentrum, en 
een tijd later kwamen die bewoners op 
tegenbezoek in Kortrijk.’ Deze uitwis-
seling is een van de vele initiatieven die 
De Weister opzet voor zijn bewoners. Zo 

gingen er de afgelopen jaren reizen van 
De Weister naar de Belgische kust, Parijs 
en Benidorm. Hun gemeenschappelijke 
kenmerk: een bijzondere ervaring voor 
een klein groepje bewoners.

Iedereen wint
Voor Luc Gobin, directeur van de Euro-
pese afdeling van de Internationale Or-
ganisatie voor Sociaal Toerisme, wordt 
het toeristische seizoen langer, wanneer 
de sector zich richt naar nieuwe doel-
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groepen zoals de senioren. Deze verlen-
ging levert extra tewerkstelling op, en dus 
ook een versterking van de economische 
activiteit. Toerisme voor senioren biedt 
echter niet alleen voor de toeristische 
sector voordelen, ook de sociale sector 
vaart er wel bij. Op vakantie gaan is een 
proactieve ondersteuning van welzijn en 
gezondheid. Het kan kwetsbare senioren 
helpen om uit hun isolement te komen. 
Inzetten op toerisme voor senioren bete-
kent eveneens inzetten op de toeganke-
lijkheid van vakantieverblijven. 

Wat kan er al?
Woonzorgcentra, dagverzorgingscen-
tra, lokale dienstencentra en ouderen-
verenigingen zijn dikwijls op zoek naar 
interessante daguitstappen of vakantie-
mogelijkheden voor hun publiek. Het 
is niet altijd eenvoudig een programma 
samen te stellen dat aansluit bij de be-
hoeften van de ouderen. Toch bestaat er 
in Vlaanderen al van alles.

Toerisme Vlaanderen stelt gratis gid-
sen ter beschikking over toegankelijke 
daguitstappen en vakanties, zowel wat 
betreft fysieke toegankelijkheid en rol-
stoelvriendelijkheid, als wat betreft be-

taalbaarheid. Veel Vlaamse vakantieaan-
bieders engageren zich een lager tarief 
te vragen aan wie het financieel moei-
lijk heeft (www.vakantieparticipatie.be). 
Musea zoals M HKA, M Museum Leu-
ven, Huis Van Alijn, Middelheim Mu-
seum, Gasthuismuseum Geel, Rupelklei, 
Omtrent den Hover geven personen met 
dementie en hun mantelzorgers met ple-
zier een rondleiding op maat. Liever een 
wandeling? Reminiscentiewandelingen 
vindt u onder andere in Hasselt, Zonho-
ven en Aalbeke. Bij een aantal erfgoed-
cellen zijn er reminiscentiekoffers die 
vaak gratis uitgeleend worden aan WZC, 
DVC, LDC. Informeer bij uw lokale erf-
goedcel voor het aanbod in uw regio. 

Een gemeentelijk aanbod
Het Covenant on Demographic Chan-
ge, dat pleit voor een leeftijdsvriendelijk 
Europa, kan door steden en gemeenten 
met leeftijdsvriendelijke ambities onder-
tekend worden (www.afeinnovnet.eu), 
en geeft leden meteen toegang tot een 
Europees netwerk van leeftijdsvriende-
lijke gemeenten. Age Platform, die de 
stem van de 55-plusser vertolkt, on-
dersteunt dit convenant. Hebt u inter-

nationale plannen? Wie weet zijn er 
Europese projectsubsidies te vinden.  
Www.vleva.eu helpt u op weg.

Zoekt u het als bestuur liever dichter 
bij huis? Steden en gemeenten die zich 
leeftijds- of dementievriendelijk opstel-
len, zoals Herentals en Brugge, kunnen 
u inspireren. Zij leggen een knoop in 
hun zakdoek, hangen vergeet-me-niet-
stickers aan winkelruiten en tonen zo 
dat ze ook ouderen met dementie niet 
vergeten. Dementievriendelijk staat im-
mers voor mensvriendelijk. In de hand-
leiding dementievriendelijke gemeente, 
bij de VVSG of bij het expertisecentrum 
dementie is veel informatie beschikbaar. 
Het expertisecentrum dementie heeft 
bovendien een hele waaier tips voor 
communicatie met personen met de-
mentie (www.dementie.be).

Toerisme voor ouderen gaat in stijgen-
de lijn. Er bestaan steeds meer mogelijk-
heden voor ouderen om een aangepaste 
daguitstap te doen. Maar het kan altijd 
nog beter. De uitdagingen liggen klaar 
voor de lokale besturen.  
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