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mens en ruimte ouderenbeleid 

De leeftijdsvriendelijke toets kwam tot stand in 
samenwerking met Inter (Agentschap Toe-
gankelijk Vlaanderen), Zorginnovatiecluster 

vzw en ’t Oorhuis, in nauw overleg met de diver-
se doelgroepen. Hij reikt een methodiek aan om 
leeftijdsvriendelijkheid in te voeren. De methodiek 
omvat niet alle aspecten van leeftijdsvriendelijk-
heid, maar spitst zich toe op de toegankelijkheid 
van enkele domeinen. Hij is gebaseerd op vijf stap-
pen.

1 Ambities formuleren 
Een eerste stap van de leeftijdsvriende-
lijke toets is tot een gemeenschappelijke 
visie aangaande leeftijdsvriendelijkheid 
komen met alle belanghebbenden, zoals 
de beleidspartners maar ook de gemeen-

telijke diensten en de doelgroepen. Hier moeten de 
ambities of de doelstellingen duidelijk worden. Het 
is belangrijk aan te geven hoever u als gemeente 
wil gaan in uw toegankelijkheidsbeleid, rekening 
houdend met onder meer de nodige en beschikbare 
budgetten, tijdsplanning, richtlijnen, regelgeving 
en beleidsprioriteiten. Vervolgens moet u het ge-
wenste niveau van toegankelijkheid voor een be-
paald gebied bekijken. 
Aalst besliste het gebied Mijlbeek eerst onder de 
loep te nemen, omdat daar een verbindingsweg   
heraangelegd en een woonzorgzone ontwikkeld 
zou worden.  In de toekomst wenst de stad de leef-
tijdsvriendelijke toets over de rest van het grond-
gebied uit te rollen. 

2 Draagvlak creëren 
Werken aan toegankelijkheid kan 
nooit de bezorgdheid van één dienst 
zijn, draagvlak creëren bij de verschil-
lende diensten is van belang voor een 
integrale strategie. Toegankelijkheid 

heeft een uitdagend karakter: verschillende dien-
sten en verschillende beleidsniveaus moeten er con-
tinu aandacht aan besteden. Bij het beleid en de 
stadsdiensten werd via overleg en sensibilisering 
draagvlak gecreëerd. De beleidsverantwoordelij-
ken van de stad Aalst namen bij het begin van dit 
traject deel aan een inleefwandeling. Ambtenaren 
en schepenen kropen in de huid van rolstoelge-
bruikers en blinden om het openbaar domein te 
testen. Dat sensibiliseerde hen om meer aandacht 
te hebben voor toegankelijkheid in de werking van 
de stadsdiensten.

Burgerparticipatie met de nadruk op inspraak is 
een cruciaal element bij het ontwerpen van leef-
tijdsvriendelijke omgevingen, Aalst heeft hier bij-
gevolg sterk op ingezet. Via participatie van een 
grote en diverse groep ouderen realiseerde de stad 
haar leeftijdsvriendelijke toets. Het stadsbestuur 
nodigde via diverse kanalen alle 65-plussers uit deel 
te nemen aan tests en screenings over de toeganke-
lijkheid van de stad. Het stelde een testpanel samen 
van 775 leden waaronder een grote groep ouderen. 
Ook mantelzorgers en zorgverleners konden hun 
zeg doen. Speciale aandacht ging naar ouderen die 
niet of moeilijk bereikbaar zijn. Een participatief 
traject bestaande uit onder meer screenings, en-
quêtes, focusgroepen en ludieke acties creëerde be-
trokkenheid en draagvlak bij de diverse doelgroep.

Een op de vier inwoners in Aalst is ouder dan zestig jaar en dit aantal zal de komende jaren enkel stijgen. 
Daarom ontwikkelde de stad Aalst een integrale leeftijdsvriendelijke toets. Zo maakt ze werk van een 
leeftijdsvriendelijke omgeving, met oog voor toegankelijkheid van de openbare ruimte, de gebouwen, de 
dienstverlening en het vrijetijdsaanbod. De keuze viel op deze domeinen vanwege de directe impact die de 
lokale overheid erop heeft. 
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Als ambtenaren en schepenen in een 
inleefwandeling als rolstoelgebruikers en 

blinden het openbare domein testen, krijgen ze 
meer aandacht voor de toegankelijkheid.
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3 De bestaande situatie in kaart 
brengen
Een derde stap is een nulmeting uit-
voeren en de bestaande situatie in 
kaart brengen op basis van verschil-
lende indicatoren. De bestaande situ-

atie in kaart brengen gebeurt aan de hand van pro-
fessionele screenings via Inter en de betrokkenheid 
van een testpanel. In Aalst onderzocht dat bijvoor-
beeld de toegankelijkheid van verschillende routes 
van en naar gebouwen in het gebied Mijlbeek en 
formuleerde het een aantal knelpunten. 

4 De toegankelijkheid verbeteren 
In de vierde stap is het tijd om en-
kele ambities om te zetten in concre-
te acties. De (toekomstige) gebrui-
kers leggen mee de prioriteiten vast. 
Zo was er in Mijlbeek een stoep die 

er redelijk slordig en oneffen bijlag. Het testpanel 
schatte de prioriteit om dit knelpunt in de open-
bare ruimte weg te werken hoog in en de techni-
sche dienst achtte deze werken goed haalbaar. De 
verbeteringswerken werden hierdoor op zeer korte 
termijn uitgevoerd, wat de toegankelijkheid ver-
beterde.

5 Verankeren in de werking
Toegankelijkheid en leeftijdsvriende-
lijkheid verankeren in de werking van 
de verschillende stadsdiensten is een 
laatste stap in de methodiek. Het re-
sultaat van deze toets is continue aan-

dacht en terugkoppeling over de toegankelijkheid 
binnen de diverse diensten. 

Met de leeftijdsvriendelijke toets wil het bestuur 
van Aalst thuis ouder worden ondersteunen door 
de woon- en leefomgeving te verbeteren. Hiervoor 
beperkt het zich niet tot de oudere bevolking, maar 
richt het zich op alle inwoners van de stad. Ieder-
een vaart immers wel bij een integrale en inclusieve 
visie op toegankelijkheid, die bovendien ook cen-
traal staat in het concept van leeftijdsvriendelijke 

gemeente. ‘De leeftijdsvriendelijke toets is gestart 
vanuit de aandacht voor en interactie met ouderen, 
maar de toegankelijkheid verbeterde hierdoor ook 
voor andere doelgroepen. In de toekomst bekijken 
we of deze methodiek ook toepasbaar is met jonge-
ren en gezinnen,’ zegt Elise Van Opstal, coördina-
tor Platform AIPA, Ageing in place Aalst.

Na drie jaar zijn de leden van het testpanel nog al-
tijd even enthousiast en zet Aalst deze methodiek 
voort in andere wijken. Het ambitieniveau van de 
stad is hoog. Aalst wil blijven werken aan zorgzame 
buurten met het oog op een leeftijdsvriendelijke 
omgeving, want dat komt iedereen ten goede. Het 
principe van Universal Design vormt een leidraad: 
tegemoetkomen aan de verschillende behoeften van 
een zo groot mogelijke groep gebruikers.  

Lise Switsers is VVSG-stafmedewerker ouderenbeleid 

In Aalst

De leeftijdsvriendelijke toets is maar één van de projecten van de 
zorgproeftuin AIPA – Ageing In Place Aalst. In 2016 werd de finan-
ciering van deze zorgproeftuin door de Vlaamse overheid stopge-
zet, maar het stadsbestuur heeft beslist de projecten voort te zet-
ten. De stad Aalst wil evolueren naar een leeftijdsvriendelijke stad, 
een stad waar jong en oud zich goed voelen. Samen met burgers, 
vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners werkt de stad met het 
project AIPA aan levensloopbestendige oplossingen die het leven 
gemakkelijker maken voor jong en oud en die de gezondheid on-
dersteunen. Burgers worden erbij gehaald om deze nieuwe oplos-
singen uit te denken en te testen in de woning en woonomgeving. 
Enkele concrete resultaten die met AIPA en in nauwe interactie 
met ouderen zijn gerealiseerd, zijn een aangepaste testwoning (Pro 
Domo), laagdrempelige assistieve technologie (LIATO), een inter-
actief fotokader (çava), aanpassingen aan bestaande kleding (CDS 
Refashion) en telefonische gesprekken om informatie aangaande 
het welzijn te verkrijgen.
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 De leeftijdsvriendelijke toets is nu uitgewerkt in 
de vorm van een draaiboek voor gemeenten. 

 leeftijdsvriendelijkaalst.inter.vlaanderen 
 www.politeia.be


