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 Bij de verkiezingen voor een nieuw EU-parlement hebben de 

Europese burgers hun stem in recordaantal laten horen. Er was 

de hoogste opkomst in de afgelopen 20 jaar. Ursula von der 

Leyen werd de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en 

kreeg haar 8 vicevoorzitters en de 18 commissarissen 

goedgekeurd voor 1 december 2019. We zijn  verheugd dat 

vicevoorzitter Dubravka Šuica werd voorgedragen voor 

Demografie en Democratie met als onderdeel van haar missie 

de lancering van een groenboek over de vergrijzing. 

Ook is er een nieuwe portefeuille binnen de Europese 

Commissie gecreëerd met de voordracht van Helena Dalli, 

commissaris voor Gelijkheid. In haar beleidsbrief staat dat zij 

moet zorgen voor gelijkheid in alle betekenissen, ongeacht 

geslacht, ras of etnische afkomst, leeftijd, handicap, seksuele 

geaardheid of geloofsovertuiging. AGE zal nauw met het 

Europees Parlement en de nieuwe Commissie blijven 

samenwerken aan onze strategische doelstellingen. 

We kregen ook een nieuwe voorzitter van de Europese Raad , 

die de staatshoofden of regeringsleiders van de EU-lidstaten 

omvat. Voormalig Belgisch premier Charles Michel heeft Donald 

Tusk vervangen. 

In het Verenigd Koninkrijk gaf een verkiezing de meerderheid 

aan een nieuwe regering met de focus op "Get Brexit done". Dit 

betekent dat het Verenigd 

Koninkrijk de EU tegen 31 jaar 

zal verlaten. Januari 2020. We 

hopen dat er nieuwe 

samenwerkingsmodellen  

worden opgericht, maar voor 

AGE en onze Britse leden zal het niet hetzelfde zijn, en we 

moeten ons aanpassen.  

AGE Platform Europe is een betrouwbare partner in vele EU-

projecten. In 2019 waren we betrokken bij 15 projecten als 

deelnemer, als expert of als projectleider. De projecten 

ondersteunen allemaal de levenskwaliteit van ouderen, met een 

focus op gezondheid: zorg, voeding, kwetsbaarheid en actief 

ouder worden.  

Veel projecten hebben ook betrekking op de digitalisering in 

onze hele samenleving, zowel op het gebied van de 

gezondheidszorg als op dat van het milieu.  

Samen met onze leden zijn we ook begonnen met de 

brandende kwestie van de klimaatverandering en hoe we deze 

sociaal duurzaam en eerlijk kunnen maken voor alle 

Europeanen. 

.

 

Ebbe  Johansen ,  P res ident  



 

 

 

 

Zoals verwacht was 2019 in vele opzichten een overgangsjaar en 

bevestigde het dat het voor AGE en onze leden een zeer druk jaar 

was.  

We zijn blij dat onze campagne rond de verkiezingen voor het 

Europees Parlement erin geslaagd is onze leden op nationaal niveau 

te mobiliseren en hen heeft geholpen contacten te leggen met de 

vele nieuwe leden van het Europees Parlement. We zijn ook trots op 

het resultaat van ons lobbywerk: de belangrijkste prioriteiten van 

onze leden - gelijkheid en non-discriminatie, demografische 

veranderingen en sociale rechtvaardigheid - staan nu hoog op de 

agenda van de nieuwe Commissie.  

Wat de Raad betreft, hebben we in 2019 een bijdrage geleverd aan 

het Kroatische EU-voorzitterschap, dat op 1 januari 2020 van start is 

gegaan en een reeks conferenties over demografische kwesties en 

gezond ouder worden zal organiseren. We hebben ook een sterk 

partnerschap ontwikkeld met het Duitse ministerie van Gezinszaken, 

Senioren, Vrouwen en Jeugd en zijn begonnen met de 

voorbereiding van een gezamenlijk evenement rond AGE GA 2020 

met ons Duitse lid BAGSO, met de steun van het Duitse EU-

voorzitterschap, dat in de tweede helft van 2020 plaats vindt..  

2019 bracht enige hoop in de United 

Nations Open Ended Working Group on 

Ageing (OEWGA), hoewel de vooruitgang 

misschien traag lijkt: er zal een slotdocument worden opgesteld met 

aanbevelingen die tijdens de volgende OEWG-bijeenkomst zullen 

worden besproken. Een dergelijk document zou moeten helpen om 

de discussies bij te houden en de gebieden waar een akkoord kan 

worden bereikt, dit is dus een goede stap voorwaarts! Dankzij de 

AGE-capaciteitstraining hebben meer leden bijgedragen aan de 

OEWG-debatten en zijn er nog een paar meer toegepast om 

geaccrediteerd te worden bij de VN. Hun deelname zou moeten 

bijdragen aan de bewustwording van de zorgen van ouderen in het 

debat en uiteindelijk het standpunt van de EU in de OEWGA moeten 

beïnvloeden.  

Om een beter beeld te krijgen van het AGE-beleid en het 

projectwerk in 2019, moedig ik u aan om ons jaarverslag volledig te 

lezen. Ik ben er zeker van dat u dingen zult ontdekken die u niet 

wist en die u misschien interesseren voor uw eigen werk.  

Tot slot was 2019 ook het jaar waarin de voorbereiding van de 

overgang naar een nieuwe secretaris-generaal begon. De Algemene 

Vergadering van 2019 en de jaarlijkse conferentie waren mijn laatste 

Anne- Soph ie  Pa rent ,  Sec re ta r i s - Generaa l  



na bijna 18 jaar als hoofd van het Secretariaat. Ik verlaat AGE 

volgend jaar juni en maak van de gelegenheid gebruik om u allen te 

bedanken voor uw steun en vriendschap. Ik wil ook mijn collega's 

van harte bedanken voor het feit dat ze niet alleen zo goed zijn in 

wat ze doen, maar ook zo toegewijd aan het bereiken van 

vooruitgang op het gebied van de belangrijkste doelstellingen van 

AGE. Ik heb er alle vertrouwen in dat de overgang soepel zal 

verlopen als u hen blijft steunen en hen vertrouwt voor het leveren 

van toegevoegde waarde voor ouderen in de hele EU. Uw hulp en 

inzet zijn altijd centraal geweest voor de resultaten van AGE en 

zullen zeer waardevol blijven voor het netwerk, zijn leden en de 

miljoenen senioren die zij vertegenwoordigen!   
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De verkiez ingen voor  het  Europees Par lement  2019:  

een kans d ie  AGE n iet  heef t  laten l iggen!  
 

In mei 2019 werden de Europese burgers uitgenodigd om hun 

nieuwe vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen: 

een belangrijke gelegenheid om de Europese Unie dichter bij 

haar burgers - van alle leeftijden - te brengen! - en om de 

politieke betrokkenheid van ouderen te ondersteunen. 

Onder het motto "Het Europa dat we willen 

is voor alle leeftijden" hebben AGE-leden 

van Ljubljana tot Dublin en van Valletta tot 

Helsinki ontmoetingen gehad met 

kandidaten, debatten georganiseerd, 

adviezen gepubliceerd... om de kandidaten 

van het Europees Parlement op te roepen 

een Europa van gelijkheid, inclusiviteit en 

solidariteit voor alle generaties op te 

bouwen, in overeenstemming met ons 

Manifest. 

Het AGE-secretariaat ondersteunde de leden, bouwde een 

officieel partnerschap op met de campagne "This Time, I'm 

Voting" van het Europees Parlement en verspreidde de 

boodschappen van het AGE-manifest onder de hoofdrolspelers 

op EU-niveau. 

De mobilisatie van ouderen stopte echter niet na de verkiezingen. 

Rekening houdend met de resultaten, hebben de AGE-leden 

contacten gelegd en vergaderingen 

georganiseerd met de nieuwgekozen 

leden van het Europees Parlement met 

de bedoeling AGE en oudere 

volwassenen als constructieve partners 

voor het mandaat van 2019-2024 te 

introduceren.  

Een door AGE georganiseerde receptie tijdens de vergadering van de 

Raad van Bestuur van oktober om de AGE-leden voor te stellen aan 

hun vertegenwoordigers werd 

goed bijgewoond door een groot 

aantal leden van het Europees 

Parlement. 

De intensieve campagne voor de 

heroprichting van een interfractiewerkgroep van het Europees 

Parlement voor demografische verandering en solidariteit tussen de 

generaties kreeg positieve feedback van een breed politiek spectrum. 

De interfractiewerkgroep werd uiteindelijk niet opnieuw opgericht, 

maar de ondersteunende leden van het Europees Parlement zullen 

een nieuwe belangengroep voor solidariteit tussen de generaties en 

sociale rechtvaardigheid vormen om ervoor te zorgen dat het kanaal 

voor uitwisselingen met oudere Europeanen behouden blijft. 

"Het is onze collectieve 

verantwoordelijkheid om 

onze toekomst te kiezen!" 

https://towardsanagefriendlyep.com/category/citizens-act/ep2019-across-europe/
https://towardsanagefriendlyep.com/category/citizens-act/ep2019-across-europe/
https://www.age-platform.eu/publications/manifesto-european-parliament-elections-2019
http://www.ttimv.eu/AGE
http://www.ttimv.eu/AGE
https://age-platform.eu/policy-work/news/young-voters-participation-older-voters-preferences-age-discusses-student
https://age-platform.eu/policy-work/news/young-voters-participation-older-voters-preferences-age-discusses-student
https://towardsanagefriendlyep.com/2019/11/11/older-citizens-meet-supportive-meps-in-brussels/


De Commiss ie  van de  EU is  bere id  om de demograf ische 

verander ingen aan te  pakken -  AGE is  gehoord.  
 

De vastberadenheid van AGE om de aandacht te vestigen op de 

demografische uitdaging van de EU en deze aan te pakken in de 

EU-beleidsagenda heeft in 2019 vruchten afgeworpen. Ten eerste 

heeft de oproep van onze Algemene Vergadering voor een nieuw 

intergenerationeel contract om een Europa te creëren dat sociaal 

rechtvaardig en duurzaam is voor alle leeftijden, een positieve 

weerklank gevonden bij de nieuwe beleidsmakers in de EU. 

Voortbouwend op deze dynamiek riepen we op tot een EU-

strategie voor demografische verandering onder toezicht van een 

toegewijde commissaris. Onze oproepen 

werden uiteindelijk op het hoogste EU-

beleidsniveau gehoord met de 

benoeming door Commissievoorzitter 

Ursula von der Leyen, voor de 

allereerste keer, van een vicevoorzitter die 

verantwoordelijk is voor democratie en demografie.  De portefeuille 

van vicepresident Dubravka Šuica is gewijd aan de coördinatie van 

EU-maatregelen op het gebied van het vergrijzingsbeleid. Zij zal 

zich richten op de stelsels van sociale bescherming en nagaan of 

deze toereikend zijn om aan de behoeften van een vergrijzende 

bevolking tegemoet te komen. De expliciete verwijzing naar de 

demografische verandering, het potentieel en de uitdagingen ervan 

is een tastbaar succes van het 

onophoudelijke pleitbezorgerswerk 

van AGE. De afgelopen jaren 

hebben we gewerkt aan een 

alomvattend beleidsantwoord op de 

vergrijzing van de Europese bevolking. 

Wij hebben erop aangedrongen dat de beleidsreactie de 

begrippen solidariteit en samenwerking tussen de generaties omvat 

en ervoor zorgt dat iedereen in staat wordt gesteld om deel te 

nemen aan de samenleving en te genieten van het leven met 

inachtneming van zijn of haar rechten. De AGE-visie van een 

inclusieve en gelijke samenleving heeft uiteindelijk invloed gehad op 

de EU-agenda en zal nu worden vertaald in beleidsmaatregelen, 

zoals het aangekondigde EU-groenboek over de vergrijzing dat 

eind 2020 zal worden uitgebracht. 

Bovendien heeft AGE, in het kader van onze focus op de 

mensenrechten op oudere leeftijd, met succes samengewerkt met 

de nieuwe commissaris voor gelijkheid, Helena Dalli. Dit zou ons 

moeten helpen om later in 2020 een nieuwe dynamiek te brengen 

in de discussies over het ontwerp voor een horizontale 

gelijkheidsrichtlijn als onderdeel van de EU-acties op het gebied van 

non-discriminatie.  

https://www.age-platform.eu/press-releases/age-welcomes-designation-eu-vice-president-commissioner-democracy-and-demography
https://www.age-platform.eu/press-releases/age-welcomes-designation-eu-vice-president-commissioner-democracy-and-demography


Al deze prestaties waren mogelijk dankzij de actieve betrokkenheid 

van onze leden bij de nationale campagnes voor de Europese 

verkiezingen. Ze zijn ook het resultaat van de intensievere 

inspanningen van AGE in Brussel tussen het moment waarop de EU-

lidstaten Ursula von der Leyen benoemden als voorzitter van de 

Commissie, en het moment waarop het Europees Parlement haar 

nieuwe college van commissarissen goedkeurde. Al met al heeft 

2019 het pad geëffend voor meer initiatieven en samenhang tussen 

de acties van de EU als antwoord op de demografische 

veranderingen in Europa, met als doel het waarborgen van 

gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en welvaart voor jongere en 

oudere generaties.  

European Commissioners 2019-2024 

https://www.age-platform.eu/special-briefing/new-european-commission-towards-more-age-friendly-eu
https://www.age-platform.eu/special-briefing/looking-von-der-leyen-commission-older-people%E2%80%99s-perspective
https://www.age-platform.eu/special-briefing/looking-von-der-leyen-commission-older-people%E2%80%99s-perspective


Groeiende beweging voor  ge l i jke  rechten op oudere  

leef t i jd  
 

“Onze mensenrechten nemen niet af met de leeftijd" bleef het 

motto van ons werk tegen ageïsme en leeftijdsongelijkheid op 

EU- en VN-niveau. 

Tijdens de Verenigde Naties in april benadrukte AGE de lacunes 

die nog steeds bestaan voor oudere volwassenen om toegang 

te krijgen tot sociale zekerheid en onderwijs op gelijke voet met 

andere leeftijdsgroepen. Ook in 2020 bracht AGE de stem van 

ouderen naar de open werkgroep van de VN over vergrijzing, 

samen met maatschappelijke organisaties van over de hele 

wereld. De deelname van nationale en lokale organisaties neemt 

ook toe: in 2019 werden twee extra leden van AGE 

geaccrediteerd, waarmee een totaal van 17 leden werd bereikt - 

een belangrijk signaal voor de VN-lidstaten waarvan het soms 

aan engagement ontbreekt! 

Aan de basis nam de anti-ageïsme beweging dit jaar een nieuwe 

wending: rond 1 oktober, de Internationale Dag van de Ouderen, 

namen belangenverdedigers het woord om hun eigen verhalen 

over het latere leven te vertellen. Door hun persoonlijke 

ervaringen met ouderen te delen, begonnen oudere 

actievoerders een nieuw verhaal vorm te geven en de 

stereotypen te doorbreken die oudere volwassenen beletten 

deel te nemen aan de 

maatschappij. Vijftig jaar 

nadat de term 'ageïsme' 

voor het eerst werd 

bedacht in 1969, wordt het 

fenomeen erkend als een 

schadelijk fenomeen dat 

mensen verhindert ten 

volle van hun rechten te 

genieten.  

AGE werkte ook samen met Equinet om de capaciteit van 

gelijkheidsorganen en ouderenorganisaties op te bouwen om 

leeftijdsdiscriminatie op te sporen, te voorkomen en aan te 

pakken. Dankzij ons gezamenlijk seminarie hebben NGO's en 

instanties voor gelijke kansen bruggen gebouwd om 

gezamenlijk op te komen voor de mensenrechten en om de 

strijd tegen leeftijdsdiscriminatie op nationaal niveau te 

versterken.  

In samenwerking met het VN-Bureau van de Hoge Commissaris 

voor de Mensenrechten organiseerde AGE ook een 

trainingssessie over hoe NGO's de VN-verdragen kunnen 

"De vergrijzing van de bevolking is 

niet langer alleen een zaak voor 

ons, oude mensen. We moeten het 

potentieel van de 

intergenerationele samenwerking 

met de jongeren benutten ten 

voordele van alle sociale groepen". 
Janez Sušnik, Slovenië 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/press-releases/europe-must-head-way-toward-age-equality
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/%E2%80%98why%E2%80%99-and-%E2%80%98how%E2%80%99-build-bridges-national-equality-bodies
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/using-un-instruments-advocate-older-persons%E2%80%99-rights-%E2%80%93-training-age-members


gebruiken om de situatie van ouderen in hun land te verbeteren 

en hun regeringen verantwoordelijk te stellen voor een gelijke 

bescherming van de mensenrechten op oudere leeftijd. 

Dankzij al deze initiatieven nemen het aantal en de 

vaardigheden van de voorstanders  toe en vormen zij een 

sterkere beweging om het ageïsme te bestrijden en de 

mensenrechten op alle leeftijden te beschermen. 

 

 

 

 

 

 

  



AGE Barometer  werpt  l i cht  op de s i tuat ie  van 

ouderen in  de  EU  
 

In 2019 publiceerden we de eerste editie van de AGE-barometer 

die tot doel had om jaarlijks de socio-economische situatie van 

ouderen in de EU te evalueren en hoe deze situatie in 2019 de 

bevindingen van ouderen weergeeft op het gebied van 

gendergelijkheid, ondersteuning bij het vinden van werk, 

leeftijdsvriendelijke werkplekken, evenwicht tussen werk en 

privéleven, adequaat inkomen en armoede, sociale uitsluiting en 

isolement. Het is gebaseerd op EU-statistieken en gegevens op 

nationaal niveau die door AGE-leden zijn verstrekt.  

De onderwerpen van de AGE-barometer houden rechtstreeks 

verband met EU- en internationale processen, 

namelijk de Europese pijler van de sociale 

rechten, het internationale actieplan van 

Madrid over de vergrijzing en de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

van de VN. 

Elf lidstaten komen aan bod in de editie van 2019, wat het grote 

aantal antwoorden van AGE-leden op de vragenlijst weerspiegelt.  

Hier zijn enkele van de hoogtepunten die uit het verslag naar 

voren kwamen: 

• Oudere vrouwen worden geconfronteerd met de gevolgen van 

een levenslange achterstand, die zich vertaalt in een grote 

genderkloof op het gebied 

van pensioenen en hogere 

percentages van armoede en 

sociale uitsluiting voor 

vrouwen boven de 75 jaar. 

• De druk op de werkende 

zorgverleners is de afgelopen 

vijf jaar toegenomen. 

• Ouderdomsarmoede neemt weer toe na een periode van relatieve 

stabiliteit 

• Hoewel leeftijdsdiscriminatie formeel verboden is op de 

arbeidsmarkt, blijven verborgen discriminatie en stereotypen 

bestaan. 

• Er zijn weinig en vooral vrijwillige initiatieven om werkplekken 

duurzamer te maken voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid 

van de werknemers en om ze beter aan te passen aan de vergrijzing 

van de beroepsbevolking. 

• De pensioenhervormingen hebben de financiële duurzaamheid van 

de pensioenstelsels gestabiliseerd, maar de toereikendheid van de 

pensioenen blijft een grote uitdaging. .

Hoewel de arbeidsparticipatie 

van ouderen overal toeneemt, is 

er nog steeds ruimte voor 

verbetering, bijvoorbeeld om te 

helpen bij de overgang van 

werkloosheid naar werk of om 

oudere werknemers met 

gezondheidsproblemen te 

ondersteunen.  

In 2020 zal de barometer zich toeleggen op de thema's gezondheid  

en langdurige zorgverlening, ondersteuning van het zelfstandig leven  

en non-discriminatie. 

https://www.age-platform.eu/policy-work/age-barometer
https://www.age-platform.eu/policy-work/age-barometer
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Gel i jke  rechten  op oudere  leef t i jd   
 

▪ We hebben een prijs gewonnen voor ons werk op het 

gebied van non-discriminatie  

In 2019 ontvingen we een prijs voor ons werk op het gebied van 

leeftijdsdiscriminatie, toegekend door Fira Gran, een 

Spaanse stichting die gevestigd is in Barcelona. AGE 

werd door Fira Gran geselecteerd na overleg met de 

lokale autoriteiten van Barcelona en Catalonië, 

ouderenorganisaties en beroepsverenigingen. Deze 

onderscheiding is zeer belangrijk voor AGE, omdat het 

illustreert dat het werk dat we doen op EU- en 

internationaal niveau zichtbaar is en een echte waarde kan hebben 

in een nationale en lokale context.  

▪ Van de strijd tegen het ageïsme tot het streven naar 

leeftijdsgelijkheid 

Het is geen geheim meer dat er in heel Europa miljoenen 

ouderen zijn. Wat echter vrij onbekend blijft, is de actieve rol die 

velen van hen spelen bij het vormgeven van de maatschappij 

van morgen. Onder hen zijn onvermoeibare vrijwilligers, 

levenslange activisten en enthousiaste pleitbezorgers van vele 

zaken. Vijftig jaar nadat de term "ageïsme" voor het eerst werd 

https://firagran.com/


bedacht in 1969 en na de aandacht die werd gewekt met onze 

#AgeingEqual campagne tegen ageïsme in 2018, nam AGE deel 

aan verschillende evenementen, beantwoordde interviews en 

schreef op maat gemaakte artikelen. 

In 2019 nam onze wereldwijde inspanning om het bewustzijn 

van het ageïsme te vergroten een 

nieuwe wending. Rond 1 oktober, de 

Internationale Dag van de Ouderen, 

gaf de #AgeingEqual campagne 

een stem aan de ouderen die de 

verandering tegen alle stereotypen 

in leiden. Door het delen van 

hun persoonlijke ervaringen 

begonnen oudere 

campagnevoerders een nieuw 

verhaal te vormen over wat 

oudere leeftijd voor hen 

betekent. Daarmee droegen ze 

bij aan het doorbreken van de 

ageïstische misvattingen die veel 

te vaak de samenleving 

belemmeren om het potentieel 

van ouderen volledig aan te boren.  

Naast onze pleitbezorging heeft ons onderzoek in het kader van 

het door de EU gefinancierde Euroageismeproject naar de 

ervaringen van ouderen met leeftijdsdiscriminatie bij de toegang 

tot goederen en diensten in 

Oostenrijk en Ierland, het 

eerste projectjaar met succes 

afgerond. We hebben 12 

interviews gehouden met 

deskundigen op het gebied 

van mensenrechten, antidiscriminatie en 

wetgeving inzake gelijke behandeling en met deskundigen op 

het gebied van het respectieve nationale beleid voor ouderen. 

Verder zijn er twee focusgroepen met vertegenwoordigers van 

belanghebbenden opgezet en is er een overzicht van de 

juridische situatie opgesteld. De eerste analyseresultaten van de 

deskundigeninterviews werden gepubliceerd in dit rapport van 

het eerste projectjaar, dat werd verspreid onder de 

belanghebbenden en deskundigen.  

Kortom, uit het eerste onderzoek blijkt dat discriminatie in de 

traditionele zin ongetwijfeld bestaat buiten de sector van de 

werkgelegenheid, met name in de sector van de financiële 

diensten, en dat de bestaande rechtsbeschermingsinstrumenten 

hier geen bescherming bieden. Discriminatie in de 

gezondheidssector komt ook voor, ook al is deze, in vergelijking 

met de financiële sector, in zijn structurele vorm moeilijker te 

vatten. Bovendien lijkt de situatie op dit gebied aanzienlijk te 

verschillen tussen de landen, en lijkt  het probleem in Oostenrijk 

vaker voor te komen  of daar in ieder geval zichtbaarder te zijn. 

Een ander gebied waarop ouderen worden beïnvloed door de 

"Te lang is leeftijdsdiscriminatie 

de laatste sociaal aanvaardbare 

vorm van discriminatie geweest: 

discriminatie op grond van een 

opvatting over ouderdom die 

verschillen in behandeling, 

verwaarlozing en 

mensenrechtenschendingen 

legitimeert" Estelle Huchet. 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/insight-basque-media%E2%80%99s-look-older-people
http://entremayores.es/spa/internacional.asp?var2=Internacional&var3=%27Con%20AgeingEqual%20quisimos%20recordar%20que%20los%20derechos%20humanos%20no%20disminuyen%20con%20la%20edad%27&nar1=4&nar2=39&nar3=37803&nar5=1
https://www.lalibre.be/debats/opinions/l-agisme-un-mot-jeune-pour-dire-le-mal-qu-on-fait-aux-vieux-5ccaf09e9978e25347cc7881
https://ageing-equal.org/
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leeftijdsdynamiek, maar dat niet onder het klassieke juridische 

begrip van discriminatie kan worden gebracht, is de 

vervoerssector, met name wat betreft de geringe 

beschikbaarheid  van het openbaar vervoer en de daaruit 

voortvloeiende sociale uitsluiting.  

In het komende jaar zal de focus in eerste instantie liggen op de 

eindanalyse van de expertinterviews en focusgroepen, voordat 

in april wordt begonnen met het verzamelen van individuele 

interviews met ouderen die te maken hebben met 

leeftijdsdiscriminatie. 

▪ Opbouw van de capaciteit van belangenbehartigers van 

ouderen 

In 2019 organiseerden we twee trainingen om het 

maatschappelijk middenveld te helpen de mensenrechten van 

ouderen beter te behartigen en het ageïsme te bestrijden. In 

samenwerking met Equinet hebben we een seminarie 

voorbereid dat ongeveer 50 deelnemers van NGO's en nationale 

gelijkheidsorganen (NEB's) samenbracht. Het doel was om de 

capaciteit van de NEB's en ouderenorganisaties op te bouwen 

om leeftijdsdiscriminatie  op te sporen, te voorkomen en aan te 

pakken, en om de gelijkheid van ouderen te bevorderen. Na 

deze twee dagen waren de deelnemers meer vertrouwd met het 

wettelijke kader dat kan worden gebruikt om 

leeftijdsdiscriminatie te bestrijden, de barrières waarmee 

ouderen worden geconfronteerd bij gelijke deelname aan de 

samenleving en de manier 

waarop instanties voor gelijke 

kansen en NGO's op nationaal 

en Europees niveau kunnen 

samenwerken om de strijd 

tegen leeftijdsdiscriminatie te 

versterken.  

Daarnaast hebben we samen 

met het VN-Bureau van de 

Hoge Commissaris voor de 

Mensenrechten (OHCHR) 

trainingen gegeven aan AGE-leden over hoe zij het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten van de VN kunnen gebruiken om het beleid op 

nationaal niveau te verbeteren en hun regeringen ter 

verantwoording te roepen wanneer zij hun internationale 

verplichtingen en verbintenissen niet nakomen.  

▪ Hogere zichtbaarheid op internationaal niveau  

AGE heeft ook haar vertegenwoordiging op mondiaal niveau 

versterkt. Naast AGE zijn 17 van onze lidorganisaties nu 

geaccrediteerd bij de Open-Ended Working Group on Ageing 

(OEWG) van de Verenigde Naties. Onze delegatie naar de 10de 

sessie van de OEWG in New York is ook uitgebreid, met 3 

medewerkers, onze voorzitter en een aantal van onze leden. 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/tackling-discrimination-against-older-persons-age-and-equinet-launch-joint-report
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/using-un-instruments-advocate-older-persons%E2%80%99-rights-%E2%80%93-training-age-members
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people


Aan de andere kant van de wereld 

vertegenwoordigde onze vice-

voorzitter Heidrun Mollenkopf AGE 

in een internationale conferentie 

op hoog niveau van de Asia 

Europe Meeting (ASEM), waar zij 

het belang benadrukte van 

intergenerationele solidariteit in een context van vergrijzende 

samenlevingen en met het oog 

op het waarborgen van gelijke 

rechten voor alle leeftijden.  

Ons werk stond in een verslag 

van het VN-Bureau van de 

Hoge Commissaris voor de 

Mensenrechten, dat verwees naar het seminar dat we in april 

2018 mede hadden georganiseerd. Het rapport vestigt de 

aandacht op onze #AgeingEqual campagne die de zeventigste 

verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens markeerde bij het op gang brengen  van een beweging 

om het ageïsme te bestrijden. 

▪ Vergrijzing met een handicap  

AGE blijft de zichtbaarheid van de uitdagingen voor ouderen 

met een handicap verhogen. In verschillende evenementen en 

antwoorden op raadplegingen van de EU en de VN hebben we 

benadrukt dat personen die een handicap ontwikkelen na een 

bepaalde leeftijd door het nationale beleid niet worden 

beschouwd als personen met een handicap en onder 

verschillende administraties en beleidslijnen vallen. Maatregelen, 

gericht op ouderen die zorg en bijstand nodig hebben, bieden 

niet altijd hetzelfde niveau van ondersteuning of sluiten hen 

volledig uit door het gebruik 

van leeftijdsgrenzen. Deze 

bezorgdheid komt tot uiting in 

het verslag van de speciale VN-

rapporteur, die de uitdagingen 

heeft besproken waarmee 

ouderen worden 

geconfronteerd bij het op voet 

van gelijkheid genieten van hun rechten uit hoofde van het VN-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Ook een aantal van onze amendementen op het ontwerpverslag 

van het Europees Economisch en Sociaal Comité zijn aanvaard 

en zijn nu opgenomen in het aangenomen verslag.  

▪ De noodzaak van een nieuw verdrag 

In 2019 heeft AGE verder gepleit voor een nieuw internationaal 

bindend instrument dat de bescherming van de mensenrechten 

op oudere leeftijd zou versterken. We hebben actief 

deelgenomen aan de 10de sessie van de VN Open-Ended 

Working Group on Ageing (OEWG) door middel van schriftelijke 

en mondelinge bijdragen over de onderwerpen onderwijs en 

sociale bescherming, en over de invulling van het recht op 

Terwijl invaliditeit steeds meer 

wordt opgevat als een sociale 

constructie, worden 

ongelijkheden als gevolg van 

ouderdom vooral gezien als 

"natuurlijk" of "onvermijdelijk". 
(VN-rapport) 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-vice-president-highlights-common-intergenerational-challenges-eu-asian-older
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autonomie, onafhankelijkheid, lange termijn en palliatieve zorg 

(lees ons persbericht).  

Onze inbreng was van grote invloed op de OEWG-discussies 

vanuit een EU-perspectief. Een aantal van de door ons aan de 

orde gestelde punten is 

opgenomen in de 

documenten die zijn 

opgesteld door het Bureau 

van de Hoge Commissaris 

(OHCHR) en het ministerie 

van Economische en Sociale 

Zaken van de VN (DESA). 

Het ging onder meer om de 

genderpensioenkloof in de 

hele EU, de in verschillende 

landen geldende 

leeftijdsgrenzen voor 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en -diensten, het feit dat op  

niveau van de Europese Unie competentiekaders in verband met 

het onderwijs- en opleidingsbeleid alleen gericht zijn op 

vaardigheden die relevant zijn voor de arbeidsmarkt en dat in 

veel Europese landen activiteiten op het gebied van levenslang 

leren expliciet bedoeld zijn om de inzetbaarheid en de 

vaardigheden van oudere werknemers te verbeteren.  

De lancering van een recent rapport van het OHCHR waaruit 

bleek dat de schendingen van de mensenrechten van ouderen 

in het kader van de bestaande VN-mechanismen niet zichtbaar 

zijn, was voor ons de gelegenheid om te illustreren dat de 

meeste activiteiten van de VN en haar lidstaten geen aandacht 

besteden aan de mensenrechten van ouderen.  

▪ Leemten in de wetgeving en bewijsvoering ondermijnen 

de strijd tegen leeftijdsdiscriminatie 

AGE heeft zich meermaals uitgesproken voor een 

betere rechtsbescherming en een versterking van 

het toezicht op en de verslaggeving over 

leeftijdsdiscriminatie. Samen met andere 

gelijkheidsnetwerken hebben wij een gezamenlijk 

document opgesteld en gepresenteerd voor de werkgroep van 

de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken van de EU. In dit document hebben we 

gewezen op de leeftijdslimieten die overal bestaan en die 

rechtstreeks van invloed zijn op de mogelijkheid van oudere EU-

burgers om in de EU te reizen en als volwaardige burgers deel 

te nemen: bijvoorbeeld van een werkzoekende om te solliciteren 

naar werk, een deskundige om deel te nemen aan openbare 

debatten, een leerling om deel te nemen aan een opleiding voor 

volwassenen of een vrijwilliger om deel te nemen aan activiteiten 

in een andere lidstaat van de EU. In sommige EU-landen is het 

onmogelijk om een reisverzekering af te sluiten voor iemand 

boven een bepaalde leeftijd. In sommige landen zijn de hogere 

leeftijdsgrenzen nog steeds wijd verspreid bij autoverhuur en de 

toegang tot financiële diensten. Daarom hebben we de nieuwe 

De huidige lacunes in de EU-

discriminatiewetgeving leiden tot 

een onaanvaardbare "hiërarchie" 

van beschermde 

discriminatiegronden. Deze situatie 

creëert tweederangsburgers en is in 

strijd met de verplichtingen van de 

EU op het gebied van gelijkheid, 

zoals gedefinieerd in de Europese 

verdragen en de internationale 

mensenrechtenwetgeving. 
(Gemeenschappelijke verklaring van de 

NGO's) 

https://www.age-platform.eu/press-releases/human-rights-and-ageing-europe-must-step-united-nations
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/OHCHR-Report_Jun2019.pdf
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Europese Commissie opgeroepen om de wettelijke bescherming 

tegen discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele geaardheid uit te breiden.  

In onze reactie op de raadpleging van het Bureau voor de 

grondrechten (FRA) over hun 

werkprogramma voor 2021 hebben wij 

gewezen op het huidige gebrek aan 

erkenning van het bestaan van 

leeftijdsdiscriminatie en schendingen van 

de mensenrechten door ouderen. In tegenstelling tot andere 

gronden van discriminatie en groepen in kwetsbare situaties 

heeft het Bureau voor de grondrechten geen specifieke studie 

over deze soort  uitgevoerd, terwijl het bestaande werk slechts 

marginaal betrekking heeft op ouderen. AGE riep het FRA op 

om een specifiek project te ondernemen omdat wij van mening 

zijn dat het in kaart brengen van de juridische en praktische 

barrières waar ouderen mee te maken hebben en het 

verzamelen van gegevens via veldwerk essentieel is, aangezien 

deze groep vandaag de dag nog steeds onderbelicht is.  

Daarnaast hebben we bijgedragen aan een publicatie van SDG 

Watch Europe over de UN Sustainable Development Goals 

(SDG's) en haar doelstelling 10 over het verminderen van 

ongelijkheden. In onze paper analyseerden we enkele van de 

uitdagingen bij de implementatie van de SDG's vanuit een 

ouderdomsperspectief. Een van de belangrijkste kwesties is het 

ontbreken van een verbod op leeftijdsdiscriminatie onder het 

internationale recht. Aangezien er momenteel geen expliciet 

verbod op leeftijdsdiscriminatie onder de internationale normen 

bestaat, zijn staten niet verplicht om verslag uit te brengen over 

pesterijen of discriminatie op grond van leeftijd. Bovendien 

hebben nationale en vergelijkende onderzoeken zowel 

leeftijdsgrenzen als ernstige lacunes met betrekking tot de 

vergrijzing, waardoor   ouderen zelden geintegreerd  worden.  

Dit zijn allemaal kwesties die het positieve effect van de 

implementatie van de SDG's op ouderen ondermijnen. 

▪ Risico's en kansen van nieuwe technologieën 

In antwoord op een VN-raadpleging hebben we zowel de 

voordelen van nieuwe technologieën voor het recht van 

ouderen op gezondheid, autonomie en onafhankelijkheid als 

hun volledige deelname aan de samenleving benadrukt. We 

hebben echter ook gewezen op belangrijke uitdagingen, onder 

andere op het gebied van veiligheid, autonomie, privacy en 

gelijke behandeling. Wij hebben erop aangedrongen dat,  

zonder een duidelijk verbod op leeftijdsdiscriminatie en zonder 

een expliciete verplichting voor staten om de toegang tot steun 

op oudere leeftijd te waarborgen, de wetgeving op het gebied 

van de mensenrechten nog steeds tekortschiet. Als gevolg 

daarvan hebben mensen bij het ouder worden meer kans om te 

worden uitgesloten van de voordelen van technologie of om te 

lijden onder de negatieve gevolgen ervan, omdat de 

mensenrechtennormen  van ouderen als minder ernstig werden 

behandeld dan de rechten van andere groepen. Tegenover dit 

https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/un-needs-address-human-rights-implications-new-technologies-age-replies-un


gebrek aan juridische duidelijkheid en het toenemende gebruik 

van technologieën in de zorg voor ouderen is het van cruciaal 

belang om de gevolgen voor de mensenrechten te bespreken 

en normen vast te stellen om ervoor te zorgen dat ouderen alle 

mensenrechten op gelijke wijze kunnen genieten.  

▪ Het belang van het Handvest van de grondrechten  

In 2019 hebben we gereageerd op een online-enquête over de 

bekendheid en het gebruik van het Handvest van de 

grondrechten door maatschappelijke organisaties. In onze 

reactie hebben we aangetoond dat het 

Handvest een grotere rol speelt in ons werk, 

maar ook dat organisaties op nationaal niveau 

niet zichtbaar zijn en er geen gebruik van 

maken. Onze input is gebruikt in een 

document dat is opgesteld door het Bureau 

voor de grondrechten met het oog op de 

tiende verjaardag van het Handvest.  

▪ Gelijkheid van mannen en vrouwen  

In 2019 hebben we de nieuwe Europese Commissie opgeroepen 

om een ambitieuze strategie voor gendergelijkheid aan te 

nemen,  gericht op de specifieke uitdagingen van oudere 

vrouwen op het gebied van economische onafhankelijkheid, 

toegang tot gezondheid en misbruik. Daarnaast hebben we in 

een gezamenlijke verklaring met andere NGOS'en de aandacht 

van de VN gevestigd op het feit dat die leeftijd in combinatie 

met discriminatie op grond van geslacht unieke barrières 

opwerpt voor oudere vrouwen, bijvoorbeeld op het gebied van 

de toegang tot werk, sociale zekerheid en financiële diensten. 
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Kwal i tat ieve  langdur ige  zorg & str i jd  tegen 

ouderenmishandel ing  
 

 

▪ Oproep voor een echt recht op langdurige zorg en 

ondersteuning in Europa 

2019 was een druk jaar op het gebied van langdurige zorg en 

ondersteuning. We hebben onze inspanningen van 

voorgaande jaren versterkt om een mensenrechtenbenadering 

op te bouwen in ons werk op gebied van zorg. We hebben 

onze definitie gegeven van wat het recht op langdurige zorg 

inhoudt en wat de EU-lidstaten daaraan moeten doen, in het 

kader van de tiende zitting van de open werkgroep van de VN 

over vergrijzing. 

Dit werk, uitgevoerd in 

samenwerking met AGE-

leden, in het bijzonder onze 

task force 'Dignified 

Ageing', vormde de basis 

voor andere activiteiten op 

het gebied van de zorg. Zo 

hebben we in samenwerking met 

UNICARE Europa, vakbonden van 

zorgmedewerkers, het verband 

onderzocht tussen de 

"Werkomstandigheden zijn 

essentieel en zonder goede 

werkomstandigheden is er geen 

goede kwaliteitszorg; maar 

goede werkomstandigheden 

alleen zijn geen garantie voor een 

goede dienstverlening".  

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
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arbeidsomstandigheden in de zorg en de waardigheid van 

ouderen die zorg nodig hebben. Samen met aanbieders van 

diensten voor mensen met een handicap hebben we verder 

gekeken naar het raakvlak tussen handicap en vergrijzing. En als 

partner in nieuwe onderzoeksprogramma's hebben we getracht de 

zorgverlening aan ouderen te verbeteren, 

bijvoorbeeld in het door de EU gefinancierde 

project TRANS-SENIOR, gericht op het 

verbeteren of vermijden van overgangen tussen 

zorgdiensten. 

Het omkaderen van langdurige zorg en ondersteuning als recht, 

en niet als liefdadigheid, was ook essentieel om ervoor te zorgen 

dat AGE deelnam aan een reeks workshops die tussen januari en 

juni door de Europese Commissie werden georganiseerd. Het 

doel van deze workshops was om de diversiteit aan uitdagingen 

waarmee de langdurige zorg wordt geconfronteerd aan te 

pakken en te onderzoeken hoe een dergelijk recht, zoals 

afgekondigd door de Europese Pijler van Sociale Rechten, kan 

worden geïmplementeerd. We hebben deze 

gelegenheden aangegrepen om de SUSTAIN-

routekaart te noemen, die alle noodzakelijke 

ingrediënten bevat die nuttig zijn voor de 

implementatie van geïntegreerde zorg, een cruciaal 

element van kwaliteit en efficiënte langdurige zorg.  

Voortbouwend op dat momentum hebben we samen met 

Eurocarers en COFACE Families Europe een workshop 

gehouden over langdurige zorg in het kader van de Building 

Social Europe conferentie 

van het Sociaal Platform. 

Het evenement leverde 

één belangrijk feit op: de 

EU en haar staten moeten 

de hoogste prioriteit 

geven aan langdurige 

zorg als ze hun legitimiteit 

willen behouden.  

▪ Wereldbewustzijnsdag voor ouderenmishandeling: de 

sleutelrol van sociale diensten 

In 2019 hebben we het bewustzijn over 

ouderenmishandeling en hoe dit te 

voorkomen in het kader van de zorg verder 

verhoogd met een workshop op de Europese 

conferentie voor sociale diensten in Milaan, 

Italië. Bij die gelegenheid hebben we de nadruk gelegd op het 

diepgewortelde leeftijdsbewustzijn dat in onze samenlevingen 

heerst en dat ons ervan weerhoudt om ouderenmishandeling als 

een schending van de mensenrechten te erkennen. 

We hebben ook voortgebouwd op het Europees kwaliteitskader 

voor langdurige zorgdiensten en het bijbehorende 

opleidingspakket. De deelnemers, lokale en regionale 

beleidsmakers en managers van sociale diensten in heel Europa, 

"Een verouderde samenleving is een 

misbruikende samenleving. Als we 

blijven denken dat oudere mensen 

onvermijdelijk afhankelijk, zwak, 

precair en uitgesloten zijn, zullen 

we bijdragen aan 

ouderenmishandeling, in plaats van 

deze aan te pakken". 
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werden uitgenodigd om na te denken over de situatie van 

misbruik in hun diensten en over de acties die kunnen helpen 

om deze aan te pakken. 

Samen met werknemers en beleidsmakers zijn servicemanagers 

belangrijke belanghebbenden die we, voortbouwend op deze 

workshop, systematisch zullen proberen om in onze gesprekken 

over het voorkomen en bestrijden van ouderenmishandeling en 

het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. 

▪ Palliatieve zorg gaat over leven 

In 2019 is er wat vaart gezet achter de toegang van ouderen tot 

palliatieve zorg. In januari organiseerden we het slotevenement 

van PACE, een EU-project over palliatieve zorg, en we 

presenteerden aanbevelingen voor beleidsmakers met 

inbreng van AGE-leden. Deze aanbevelingen pleiten voor 

een betere toegang tot palliatieve zorg voor ouderen. Ze 

bieden beleidsoriëntaties die specifiek zijn voor 

instellingen voor langdurige zorg en meer algemene 

aanbevelingen, waaronder de noodzaak om het bewustzijn te 

vergroten en stigmatisering te bestrijden. Dit werk was de sleutel 

tot onze bijdrage aan het recht op palliatieve zorg in het kader 

van de 10e zitting van de Open Werkgroep voor Vergrijzing van 

de VN. Het stelde ons ook in staat om betrokken te raken bij een 

nieuw EU-project, InAdvance, dat begint in 2019, en ons begrip 

van palliatieve zorg te verdiepen en onze inspanningen voort te 

zetten om ouderen te betrekken bij onderzoek en 

beleidsvorming op het gebied van palliatieve zorg. We maakten 

van de gelegenheid van de World Hospice and Palliative Care 

Day op 12 oktober gebruik om een campagne te lanceren om 

onze boodschappen in herinnering te brengen. 

 

 

 

.  
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Goede gezondheid op oudere  leef t i jd   
 

▪ Een sterkere betrokkenheid bij de Wereld-

gezondheidsorganisatie 

In 2019 heeft AGE haar langdurige relatie met de 

Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) versterkt. Onze aanvraag als 

"Non-State Actor in officiële relatie 

met de WHO" werd formeel 

aanvaard tijdens het Regionale 

Comité (Kopenhagen, sept. 2019). 

Onze nieuwe status gaf ons de 

gelegenheid om zowel een 

schriftelijke als mondelinge verklaring 

af te leggen waarin we uitleggen hoe 

het Decennium van gezond ouder worden van de WHO kan 

bijdragen aan het antwoord op de vergrijzing van de bevolking 

in Europa en waarin we de EU-landen aansporen om het 

initiatief van de WHO te steunen.  

We hebben ook de gelegenheid gehad om 

onze ervaringen en perspectieven te delen 

tijdens door de WHO georganiseerde 

evenementen, met name de conferentie op 

hoog niveau over 

gezondheidsaangelegenheden en de 

beleidsworkshop over innovatie voor actief 

en gezond ouder worden. Dit waren 

verdere gelegenheden om de stem van de 

ouderen in de EU te laten horen.  

"In het kader van ongelijkheden zijn er 

belangrijke kwesties van 

leeftijdsdiscriminatie, ouderenmishandeling 

en andere leeftijdsgebonden praktijken, die 

leiden tot marginalisatie en armoede. 

Daarom is het belangrijk om ouderen een 

stem te geven in beleidsdebatten op 

Europees, nationaal, regionaal en lokaal 

niveau.  
            

 Božidar Voljč, AGE-deskundige bij de WHO-

workshop 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-becomes-official-partner-world-health-organization-europe
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/69th-session/statements-from-non-state-actors#411671
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/69th-session/statements-from-non-state-actors#411671
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/69th-session/statements-from-non-state-actors#411671
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-welcomes-forthcoming-decade-healthy-ageing
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-addressed-health-equity-who-europe-high-level-conference
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-addressed-health-equity-who-europe-high-level-conference
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-addressed-health-equity-who-europe-high-level-conference
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-discusses-policy-innovation-active-and-healthy-ageing-who-europe-workshop
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-discusses-policy-innovation-active-and-healthy-ageing-who-europe-workshop


▪ Ondersteuning van het komende decennium van 

gezond ouder worden 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 9 juli het 

ontwerpvoorstel voor een decennium van Healthy Ageing 

gepubliceerd en voor overleg 

opengesteld. AGE heeft een 

bijdrage geleverd ter 

ondersteuning van dit voorstel: 

zo'n Decennium is een krachtig 

instrument om alle relevante 

belanghebbenden te mobiliseren 

en het leven van ouderen te verbeteren. Het 

voorstel van de WHO sluit nauw aan bij ons pleidooi: het gaat 

uit van een op de mensenrechten gebaseerde aanpak en 

bestrijkt kwesties waar we aan werken, waaronder ageïsme, 

leeftijdsvriendelijke steden en gemeenschappen, geïntegreerde 

zorg en langdurige zorg. Onze opmerkingen zijn in de 

definitieve versie van het voorstel verwerkt, met name de 

noodzaak om ook ouderen in plattelandsgebieden op te nemen 

en om de heterogeniteit van ouderen beter te weerspiegelen. 

De gevolgen van de klimaatverandering en de luchtvervuiling 

zijn nu ook beter zichtbaar. We zijn ook erg blij dat de kwestie 

van de uitsplitsing naar leeftijd en de inclusiviteit van de 

gegevens wordt genoemd als een belangrijk domein waar meer 

inspanningen nodig zijn.  

▪ Gezonde omgevingen voor iedereen 

Tijdens de Algemene Vergadering (juni 2019) hebben de AGE-

leden duidelijk hun bezorgdheid geuit over de planeet, een 

sterke kwestie van intergenerationele rechtvaardigheid. Ons 

lidmaatschap van de European Public Health Alliance is hier 

bijzonder relevant gezien hun werk op het gebied van schone 

lucht. Dit werk helpt ons om onze capaciteit op te bouwen en 

om het bewustzijn over de situatie van ouderen te vergroten. 

Het scopingartikel dat op onze website is gepubliceerd, laat 

duidelijk de omvang van het probleem zien vanuit het 

perspectief van de ouderen, evenals de mogelijkheden voor 

belangenbehartiging die al zijn benut en die in 2020 verder 

moeten worden ontwikkeld. Zo zijn het WHO Decade of Healthy 

Ageing en het Global Network of Age-Friendly Cities and 

Communities essentieel voor de bijdrage van AGE aan een 

groener Europa.  

Verklaring van de AGE-leden - 12 juni 2019 
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▪ Gezondheid is een recht op alle leeftijden 

Gedurende 2019 heeft AGE het momentum van relevante 

"internationale" dagen aangegrepen om de specifieke situatie 

van ouderen te belichten:  

De Internationale Vrouwendag was de gelegenheid om de 

aandacht te vestigen op de dubbele last waar oudere vrouwen 

mee te maken hebben als het gaat om gezondheid, met 

inbegrip van het seksuele leven.  

Aangezien de Wereldgezondheidsdag van 2019 gewijd was aan 

de Universele Gezondheidsdekking, hebben we onderstreept dat 

ouderen niet achter mogen blijven en beter moeten worden 

opgenomen in de strategie voor duurzame ontwikkeling.  

Tot slot, maar niet in de laatste plaats, op de Internationale Dag 

van de Geestelijke Gezondheid, gewijd aan de preventie van 

zelfmoord, werpen we licht op het risico van geestelijke 

gezondheidsproblemen op oudere leeftijd en op de vraag 

waarom ouderen op dat gebied betere ondersteuning nodig 

hebben. We rekenen hier sterk op de nieuwe commissaris voor 

gezondheid, Stella Kyriakides, die zich heeft geëngageerd  om 

een stem voor de geestelijke gezondheid te zijn.  

▪ Tekorten aan medicijnen 

AGE heeft samen met 30 andere organisaties een brief 

ondertekend waarin zij de Europese Commissie oproept om het 

probleem van het medicijntekort in Europa beter te prioriteren. 

Hoewel het pleitbezorgende werk dat met deze brief is gedaan 

duidelijk resultaten oplevert bij het Europees Parlement en de 

Raad, is het standpunt van de Europese Commissie nog steeds 

zeer onduidelijk. In dit stadium weten we niet of er actie zal 

worden ondernomen om een grondig onderzoek te starten om 

duidelijke en transparante informatie te verschaffen over de 

onderliggende oorzaken van het medicijntekort, inclusief over 

de verantwoordelijke entiteiten en de getroffen 

bevolkingsgroepen. 

▪ Ondersteuning van Europees onderzoek op het gebied 

van gezondheid 

In 2019 was AGE partner in een aantal door Horizon2020 

gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van 

gezondheid.  

➢ Naar een eerlijker definitie van ouderdom 

Het wetenschappelijk bewijs dat wordt geleverd door de 

statistische werkzaamheden van het 

ATHLOS-project Horizon 2020 zal nuttig zijn 

om het werk van AGE met de WHO in het 

kader van het Decennium voor gezond ouder worden en het 

Groenboek van de Europese Commissie over ouder worden, 

samen met het Europees semester, verder te ondersteunen. 

Door 20 internationale longitudinale studies te vergelijken met 

meer dan 340 000 personen, kwam AHTLOS tot een nieuwe 

definitie van "ouderdom" op basis van vele kenmerken in plaats 
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van alleen de klassieke chronologische definitie van leeftijd. Deze 

basis kan worden gebruikt voor het berekenen van projecties in 

elk specifiek land en dient als richtsnoer voor op maat gemaakte 

beleidsaanbevelingen. AGE organiseerde een beleidsevenement 

in het Europees Parlement om deze inzichten te delen met 

Europese beleidsmakers. 

➢ Gezond ouder worden door goed te eten 

Voeding is een belangrijke determinant van gezond ouder 

worden. Daarom is AGE betrokken bij het PROMISS-project, dat 

zich richt op de eiwitinname bij 

thuiswonende ouderen. In 2019 

implementeerde AGE een eiwit-webpagina 

(beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, 

Italiaans en Nederlands) die antwoorden 

geeft over hoe actief en gezond 

te blijven, waarom eiwitten 

belangrijk zijn, hoeveel eiwitten er 

nodig zijn en welke 

voedingsmiddelen rijk zijn aan 

eiwitten. We hebben ook een aantal video's gemaakt, om de 

belangrijkste aspecten van het project te visualiseren en 

toegankelijker te maken voor het grote publiek. 

➢ Het voorkomen van broosheid 

In het kader van het Frailsafe-project is een meetsysteem 

vrijgegeven dat ongewenste voorvallen in fragiele situaties 

voorspelt met een nauwkeurigheid van bijna 70%, wat meer is 

dan alleen de klinische beoordeling. Het 

systeem biedt snelle en betrouwbare 

informatie voor de evaluatie van de 

kwetsbaarheid, kan harde resultaten voorspellen en biedt een 

mogelijkheid voor preventieve strategieën. Bovendien deelden 

de geraadpleegde oudere volwassenen, zorgverleners, 

informele zorgverleners, IT-

professionals en commerciële 

belanghebbenden een 

overweldigende positieve 

feedback van het FrailSafe-

systeem. Vanuit een preventief 

perspectief kan FrailSafe worden 

beschouwd als een ondersteunend instrument om het begin van 

kwetsbaarheid uit te stellen en de intrinsieke capaciteit te 

behouden, een strategie die wordt ondersteund door de WHO-

richtlijnen voor geïntegreerde zorg voor ouderen (ICOPE).  

➢ Vroegtijdige opsporing van Parkinson 

Het i-PROGNOSIS-project boekte in 2019 aanzienlijke 

vooruitgang met de mobiele toepassing die de 

symptomen van de ziekte van Parkinson in een vroeg 

stadium moet opsporen en die wordt uitgebreid naar 

Australië, Chili en recentelijk naar België. Dit jaar werd ook de 

aanzet gegeven tot een proef die gebruik maakt van 

gepersonaliseerde games om personen met Parkinson te helpen 

hun symptomen te verlichten. Het project maakt gebruik van de 

https://www.age-platform.eu/event/demographic-scenarios-healthy-ageing-policies-athlos-project
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nieuwste doorbraaktechnologieën op het gebied van 

kunstmatige intelligentie en voedt zo de AGE-reflectie met 

betrekking tot ethiek, gegevensbescherming en gezond ouder 

worden.  

➢ Digitale oplossingen voor gezond ouder worden 

Overtuigd van de voordelen van 

gezondheidspreventie voor gezond ouder worden, 

vorderde het NESTORE-project naar de release van 

het eerste volledige prototype van de virtuele 

assistent voor gepersonaliseerde coaching. AGE 

hielp de ontwikkelaars van het project te verbinden 

met de beleidsmakers en begon met het opstellen van 

beleidsaanbevelingen, terwijl ze de input van de adviesraad van 

het project beheerde. De rol van digitale 

(gezondheids)geletterdheid en het belang van datamanagement 

in de gezondheidszorg zal zeker verder worden ontwikkeld met 

praktische inzichten uit de pilootsites (Milaan, Barcelona en 

Rotterdam).  

➢ Oplossingen voor digitale gezondheid 

Digitale oplossingen zullen nu en in de toekomst een grotere 

plaats innemen in de gezondheidszorg. Ze blijven echter 

meestal lokaal gebruikt worden. Het project "Digital health 

Europe" heeft tot doel de Europese 

Commissie te ondersteunen bij haar 

drie kernprioriteiten om de digitale 

eengemaakte markt op het gebied 

van gezondheid en zorg te 

bevorderen, maar ook lokale actoren om de overdracht en 

implementatie van innovatieve digitale praktijken van de ene 

regio naar de andere te vergemakkelijken dankzij de in het 

kader van dit project georganiseerde jumelageoproep. In 2019 

werd een onlinecatalogus van digitale oplossingen opgesteld 

om Europese actoren in staat te 

stellen goede praktijken uit te 

wisselen.  
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Werkgelegenheid  en act ieve  deelname  
 

▪ Levenslang leren: een thema dat sterker moet worden 

benadrukt  

Leren is belangrijk op alle leeftijden. Het is een belangrijke factor 

die de participatie van ouderen in de samenleving beïnvloedt, ook 

buiten de werkgelegenheid. In 2010 nam AGE 

deel aan een aantal evenementen om het idee 

te promoten dat levenslang leren niet mag 

eindigen met het verlaten van de arbeidsmarkt. 

In een workshop van het transnationale 

uitwisselingsplatform van het Europees Sociaal 

Fonds in mei heeft AGE een discussie 

gefaciliteerd waarbij verschillende initiatieven 

werden voorgesteld waarbij Europese fondsen werden gebruikt om   

actieve participatie van oudere burgers te bevorderen. De 

workshop heeft bijgedragen aan het aankaarten van het 

onderwerp en in december is een soortgelijke uitwisseling 

georganiseerd voor lokale overheden die deelnemen aan het 

Interreg-programma.  

In april heeft AGE tijdens  de open werkgroep van de 

VN over vergrijzing in New York AGE een bijdrage 

geleverd aan de discussies over het recht op 

onderwijs. 

AGE heeft in december ook deelgenomen aan een 

debat over de gevolgen van de digitalisering voor de 

sociale integratie van ouderen door de 
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maatschappelijke organisatie All Digital. Wij 

hebben gewezen op het risico om ouderen 

achter te laten bij de digitalisering van 

openbare en particuliere diensten, met name in 

plattelandsgebieden waar lokale diensten 

verdwijnen. 

▪ Werkgelegenheidsbeleid voor een vergrijzende 

arbeidsmarkt: doorbraak op het gebied van het evenwicht 

tussen werk en privéleven 

In 2019 is het resultaat van onze langdurige inspanningen om het 

bewustzijn te vergroten van de toenemende druk die wordt 

uitgeoefend op oudere werknemers die worden uitgedaagd om 

een langere loopbaan te combineren met de behoefte aan zorg en 

bijstand van oudere familieleden. De Europese wetgevers hebben 

een voorstel voor een richtlijn over het evenwicht tussen werk en 

privéleven besproken waarin het recht op zorgverlof wordt 

ingevoerd en waarin flexibele arbeidsregelingen worden gevraagd 

aan werkgevers voor zorgtaken. AGE stuurde verschillende brieven 

naar de Raad van Ministers van de EU voordat deze een 

compromis met het Europees Parlement sloot. Tot slot is de 

richtlijn met minder ambitie aangenomen, maar dit is nog steeds 

een belangrijke stap voorwaarts voor informele zorgverleners in de 

hele EU. 

De vergrijzing van de bevolking is een kans, als 

er een passend beleid wordt gevoerd om de 

samenleving op deze verandering voor te 

bereiden. In onze bijdrage aan het advies van 

het Europees Economisch en Sociaal Comité 

over levenslang leren en de arbeidswereld hebben we een aantal 

van die mogelijkheden genoemd. 

Er werd sterk de nadruk gelegd op gendergelijkheid, aangezien 

AGE heeft gereageerd met een beleidsdocument op de 

raadpleging van de Commissie over gelijke beloning. In onze 

bijdrage hebben we de talrijke oorzaken van de loon- en 

pensioenkloof tussen 

mannen en vrouwen belicht 

en concrete voorstellen 

gedaan om de loonkloof 

tussen mannen en vrouwen 

in een levenscyclus-

perspectief te dichten door 

te investeren in 

hoogwaardige 

zorgdiensten. 

 

  

Meervoudige discriminatie 

wordt in veel bepalingen van 

het Europees recht nog steeds 

niet erkend. 

Een van de factoren die de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen bepalen en die minder 

bekend is, is de toename ervan met de 

leeftijd.  
 

AGE-standpuntnota over de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen 
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Socia le  inc lus ie  op oudere  leef t i jd   
 

In 2019 stonden de thema's eenzaamheid en sociaal isolement 

en uitsluiting centraal in de AGE-reflectie. We hebben ze zowel 

in interne discussies als tijdens de uitwisselingen met externe 

belanghebbenden aan de orde gesteld. We onderzochten alle 

verschillende factoren die iemands risico op eenzaamheid en/of 

uitsluiting van sociale relaties bij het ouder worden vergroten. 

Het kan gaan om geslacht, gezinssituatie en burgerlijke staat, 

lichamelijke en geestelijke gezondheid, lage sociaaleconomische 

status, etniciteit of seksualiteit.  

▪ Inzicht in de eenzaamheid en uitsluiting van ouderen 

Deinterne reflectie van AGE wordt gevoed door de lopende 

internationale samenwerking in onderzoek en beleid ROSEnet - 

Reducing Old-Age Social Exclusion. Samen hielden we in april een 

openbaar beleidsseminar, 

waarbij onze raadsleden 

betrokken waren, met als 

doel de bevindingen van het 

onderzoek naar 

eenzaamheid en sociaal 

isolement op hoge leeftijd te 

koppelen aan beleidsplanning en -acties op EU- en nationaal 

niveau. Samen met onze leden, ouderen aan de basis, 

"Het mensenrechtenkader helpt 

ons de hele persoon te zien, in 

plaats van ons alleen te richten 

op de tekorten en behoeften. ”  
 

Nena Georgantzi op ROSEnet-seminar 

http://rosenetcost.com/about/
http://rosenetcost.com/about/
https://age-platform.eu/policy-work/news/pledging-holistic-response-address-old-age-loneliness-social-isolation


onderzoekers, praktijkmensen 

en beleidsmakers bouwden we 

een beter begrip op van wie 

eenzaamheid zou kunnen 

ervaren of sociaal geïsoleerd 

zou kunnen zijn. We hebben 

ook onderzocht welke 

ondersteuning nodig is en op welk beleidsniveau het fenomeen 

moet worden aangepakt.  

Opnieuw in samenwerking met ROSEnet hebben we tijdens een 

Europees beleidsseminar in Barcelona in 

oktober het multidimensionale aspect van 

sociale uitsluiting op latere leeftijd onder 

de loep genomen. We benadrukten het 

belang van een nieuw verhaal dat een 

positievere, op mensenrechten gebaseerde 

perceptie van ouderen genereert. 

▪ Overbrugging van EU-processen 

Onze werkzaamheden in 2019 hebben de institutionele 

veranderingen op EU-niveau aangegrepen om onze 

langetermijnstrategie ter bevordering van de sociale integratie op 

oudere leeftijd te heroverwegen. Wij zijn van mening dat de 

Europese pijler van sociale rechten het meest geschikt is om 

verschillende risicofactoren van eenzaamheid en sociaal isolement 

op latere leeftijd aan te pakken. Ondanks de nationale 

bevoegdheid op sociaal gebied moet het EU-kader 

worden gebruikt om de inspanningen van de 

lidstaten te ondersteunen, bijvoorbeeld door het 

vaststellen van minimumnormen voor sociaal 

beleid. In de pijler worden verschillende rechten 

en beginselen genoemd die betrekking hebben op 

ouderen en die met name de oorzaken van sociale uitsluiting op 

latere leeftijd kunnen aanpakken, bijvoorbeeld door middel van 

adequate sociale bescherming, en om de toegang tot de 

arbeidsmarkt en goed functionerende socialezekerheidsstelsels te 

ondersteunen. AGE deed deze aanbeveling tijdens de 

FEAD - Fund for European Aid to the Most Deprived 

16th Network Meeting in juni in Vilnius, waar we een 

'reality check' van het risico op armoede en sociale 

uitsluiting op oudere leeftijd presenteerden. 

Door onze samenwerking met het European Anti-

Poverty Network (EAPN) hebben we op een 

beleidsrondetafel met sociale attachés in de permanente 

vertegenwoordigingen in Brussel en de Europese Commissie in 

mei de aandacht gevestigd op het toenemende risico op 

armoede en sociale inclusie op oudere leeftijd. We drongen aan 

op de rol van de Europese 

pijler van de sociale rechten 

en het Europees semester 

om de uitdaging aan te 

gaan.  

We moeten af van negatieve 

begrippen als "nadeel" die 

kunnen leiden tot verdere 

uitsluiting en marginalisering.  
ROSEnet-seminar 

https://age-platform.eu/policy-work/news/policy-seminar-agrees-need-change-old-age-narrative-address-exclusion
https://age-platform.eu/policy-work/news/age-highlights-older-persons-concerns-poverty-exclusion-eu-presidency-commission


Toere ikende  pensioenen 
 

▪ Het benadrukken van de genderkloof 

AGE is blijven werken aan de bewustmaking van het urgente 

probleem van de genderkloof op het gebied van de pensioenen, 

door in Brussel een ontbijtbijeenkomst over de genderkloof te 

organiseren en door te reageren 

op de raadpleging van de 

Europese Commissie over het 

beginsel van gelijke beloning (zie 

hierboven). De 

pensioenhervormingen en de 

uitdaging van de toereikendheid 

van de pensioenen kwamen ook aan bod in de AGE-barometer 

en in onze werkzaamheden in het kader van het Europees 

semester. 

▪ Bescherming van de pensioenspaarders 

 AGE heeft haar mandaat als lid van de 

Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen van 

het toezichthoudende orgaan van de EU, de 

Europese Autoriteit voor verzekeringen en 

bedrijfspensioenen (EAVB), gebruikt om een meer 

inclusieve visie op bedrijfspensioenen te 

bevorderen. AGE heeft meermaals gewezen op de 

"Veel vrouwen hebben niet gekozen 

voor het soort leven dat van invloed is 

op hun pensioen: ze moeten de 

afwezigheid van zorgvoorzieningen 

voor kinderen en hulpbehoevende 

familieleden compenseren". 
 

Anne-Sophie Parent 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/%E2%80%98-husband-not-pension-plan%E2%80%99-%E2%80%93-age-co-organises-breakfast-gender-gap-pensions
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noodzaak om alle informatie en documenten over 

bedrijfspensioenen begrijpelijk te maken voor consumenten met 

weinig financiële kennis en toegankelijk voor personen met een 

handicap, zelfs in de fase waarin de pensioengerechtigden hun 

pensioen terugkrijgen. Als commentaar op het jaarlijkse 

Consumer Trends Report van de EIOPA hebben we benadrukt 

dat het belangrijk zou zijn om niet alleen de financiële stabiliteit 

van bedrijfspensioenen te beoordelen, maar ook het aantal  

mensen dat daadwerkelijk door deze pensioenen wordt gedekt, 

om een beter inzicht te krijgen 

in het effect op de gelijkheid 

van mannen en vrouwen en 

andere sociaaleconomische 

ongelijkheden onder ouderen. 

AGE heeft ook campagne 

gevoerd rond de onlangs 

goedgekeurde verordening 

inzake pan-Europese 

persoonlijke pensioenproducten (PEPP), een belangrijke stap in 

de richting van de invoering van een particuliere pensioenmarkt 

in de hele EU. AGE benadrukte het risico dat dit EU-initiatief een 

verkeerde indruk zou geven van de veiligheid van de activa, 

aangezien een standaardoptie voor pensioenproducten de 

spaarders niet zou beschermen tegen beleggingsvergoedingen 

en inflatie. AGE steunde andere financiële 

consumentenorganisaties, zoals Better Finance, over dit 

onderwerp. 

▪ AGE-deelname aan de Groep op hoog niveau voor 

pensioenen 

In de zomer van 2018 werd de secretaris-generaal van AGE, na 

een open oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, 

door de Europese Commissie geselecteerd om zitting te nemen 

in de door DG EMPL en DG FISMA opgerichte 

deskundigengroep op hoog niveau voor pensioenen. 

De groep bestond uit elf deskundigen. De groep had 

tot taak de Commissie beleidsadvies te verstrekken 

over aangelegenheden die verband houden met de 

verbetering van de voorziening, de veiligheid door 

middel van prudentiële regels, het evenwicht tussen 

de generaties, de toereikendheid en de 

duurzaamheid van aanvullende (beroeps- en 

persoonlijke) pensioenen in het licht van de 

uitdagingen in de Unie en de lidstaten die van invloed zijn op de 

toereikendheid van de ouderdomsinkomens en de ontwikkeling 

van de pensioenmarkt van de Unie. De groep is tien keer 

bijeengekomen, twee keer in het najaar van 2018 en acht keer in 

2019. Terwijl de hele groep heeft bijgedragen aan alle 

hoofdstukken van het verslag, werd mevrouw Parent gevraagd 

het voortouw te nemen in het hoofdstuk over de decumulatie 

van de pensioenen en over kwesties in verband met de 

gelijkheid van mannen en vrouwen. Zij maakte ook deel uit van 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-shares-concerns-pan-european-personal-pension-product-financial-consumer
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de subgroepen die de hoofdstukken "dekking", 

"risicoverschuiving" en "duurzame financiering" opstellen. Het 

verslag is op 13 december door de Groep op hoog niveau 

afgerond en goedgekeurd. Het eindverslag zal begin 2020 

worden gepubliceerd in het register van deskundigengroepen 

van de Commissie. Het is ook de bedoeling dat het in het 

voorjaar van 2020 aan de betrokken EU-commissarissen wordt 

voorgelegd. Dit verslag zal als uitgangspunt dienen voor het 

debat over het komende Groenboek over de vergrijzing. Gezien 

het toenemende belang van aanvullende pensioenen om een 

adequaat inkomen op oudere leeftijd te garanderen, was het 

voor AGE van cruciaal belang om invloed uit te oefenen op dit 

verslag, dat aanbevelingen aan de Europese Commissie en de 

lidstaten bevat die door de relevante belanghebbenden zijn 

opgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Leef t i jdsvr iendel i jke  omgevingen  
 

▪ Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond 

ouder worden  

Het engagement van AGE voor de actiegroep van het Europees 

innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (EIP 

AHA), die zich bezighoudt met leeftijdvriendelijke omgevingen, 

is in 2020  afgenomen. Wij hebben 

actief bijgedragen aan de 

vernieuwing van het actieplan van 

deze groep. We hebben ook 

geholpen om de initiatieven die op 

basisniveau zijn ontwikkeld, te 

verbinden met de bredere EU- en 

mondiale context tijdens de fysieke bijeenkomsten in mei in 

Krakau. De deelnemers aan de bijeenkomst kwamen overeen 

een gezamenlijke bijdrage te ontwikkelen aan de komende 

uitvoering van Horizon Europe en het Digital 

Europe-programma. Het doel is ervoor te 

zorgen dat de erfenis van de werkzaamheden 

van de actiegroep met het vernieuwde 

financieringsprogramma in stand wordt 

gehouden. AGE heeft het initiatief genomen tot het ontwerp en 

heeft de inspanningen gecoördineerd.  

Het werk van AGE met het EIP AHA wordt bovendien verzekerd 

door de deelname aan het project Horizon2020 We4AHA, 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/look-age-friendly-environments-poland
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/look-age-friendly-environments-poland
https://www.age-platform.eu/project/we4aha


waardoor AGE heeft bijgedragen aan de Blauwdruk voor een 

digitale transformatie van de gezondheidszorg in een 

vergrijzende samenleving. 

▪ De rol van de lokale en regionale overheden bij het 

bevorderen van gezond ouder worden 

Gezond ouder worden in de 

steden was het onderwerp van 

een succesvol evenement dat 

tijdens de Europese week van de 

regio's en steden werd 

gehouden in samenwerking met 

ESPON en het 

gemeenschappelijk optreden 

ADVANTAGE. AGE steunde het 

Europees Verdrag inzake demografische verandering bij de 

organisatie van dit evenement, dat de gelegenheid bood om 

goede praktijken en concrete voorbeelden uit verschillende 

steden met elkaar te delen, onder meer op twee concrete 

gebieden: preventie van kwetsbaarheid en huisvesting. 

Het aspect leeftijdvriendelijke huisvesting kwam aan bod 

in het Homes4Life project, waarbij AGE betrokken was.. 

Uit dit rapport is een visiedocument voortgekomen dat 

laat zien hoe de samenleving eruit zou zien als alle huisvesting  

leeftijdsvriendelijk zou worden. . Ongeveer 100 deelnemers 

werden uitgenodigd om de belangrijkste boodschappen van de 

sprekers te bespreken: namelijk met betrekking tot de noodzaak 

van een meer omvattende aanpak van de vergrijzing in een 

gemeenschap, eerlijke financiering, de betrokkenheid van 

ouderen bij het beleid, een goede beoordeling van problemen 

en oplossingen en een positieve perceptie van het latere leven. 

Lees ons artikel voor meer informatie.  

▪ Het bepleiten van toegankelijkheid als een belangrijke 

basis voor een leeftijdsvriendelijke omgeving 

De Toegankelijkheidswet (EAA) is een belangrijke stap 

voorwaarts, waarvoor we samen met het Europees 

Gehandicaptenforum en ANEC - de Europese consumentenstem 

in de normalisatie - actief hebben gepleit. In 2019 is de EAA 

door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd, 

waardoor de omzettingsperiode is geopend. (lees ons artikel) 

AGE moedigde haar leden aan om deel te nemen aan een 

webinar op initiatief van het Europees Gehandicaptenforum om 

de maatschappelijke organisaties die op nationaal niveau actief 

zijn, bewust te maken van de problematiek. Hun rol zal 

inderdaad cruciaal zijn om de omzetting van de richtlijn op 

nationaal niveau te controleren en uiteindelijk de nationale 

overheid onder druk te zetten om nog ambitieuzer te zijn, met 

name als het gaat om de bebouwde omgeving.  

Wat de toegankelijkheid in het vervoer betreft, hebben we 

gewerkt aan verschillende belangrijke ontwikkelingen in de EU. 

AGE heeft besloten de krachten te bundelen met het Europees 

Gehandicaptenforum en het Europees Passagiersforum om te 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blueprint-digital-transformation-health-and-care-ageing-society
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pleiten voor een ambitieuze herziening van de verordening 

inzake passagiersrechten in het spoorwegvervoer. Voorafgaand 

aan belangrijke Raadsvergaderingen werden een gezamenlijke 

verklaring en een gezamenlijke brief verzonden om de lidstaten 

op te roepen de door de Europese Commissie en het Europees 

Parlement voorgestelde aanpak te volgen. Helaas zijn, volgens 

de meest recente informatie, belangrijke bepalingen ter 

ondersteuning van naadloos reizen geschrapt.  

Bovendien heeft AGE samen met de Europese Commissie en het 

Europees Spoorwegbureau verder gewerkt aan de 

toegankelijkheid van het spoor, dankzij de steun van twee van 

onze deskundigen, Peter Rayner en Frans Moltzer.  

Omdat normalisatie een sterk instrument is om de 

toegankelijkheid te ondersteunen, hebben 

we in 2019 besloten om de relatie met 

ANEC te versterken en ons werk op het 

gebied van normalisatie te stroomlijnen. 

Via ANEC hebben we bijvoorbeeld input 

geleverd voor het voortschrijdende plan 

dat is ontwikkeld door het ICT-

normalisatieplatform van de EU: een 

informatief document ter ondersteuning van de prioritering van 

het normalisatiewerk dat door de Europese Commissie zal 

worden geleid.  

Ten slotte heeft AGE opnieuw actief steun verleend aan de EU 

Access City Award, aangezien dit initiatief onder leiding van de 

Europese Commissie de aandacht 

vestigt op de uitdagingen waarmee 

personen met beperkte mobiliteit 

in steden worden geconfronteerd 

en tegelijkertijd de aandacht vestigt 

op goede en concrete 

voorbeelden. De voormalige 

voorzitter van AGE, Liz 

Mestheneos, was betrokken bij de editie 2020 van de EU-jury die 

de stad Warschau bekroonde.  

Ons werk op het gebied van standaardisatie werd ondersteund 

door de betrokkenheid van AGE bij het door de EU 

gefinancierde PROGRESSIVE-project. In januari 2019 is het 

project rond standaarden op het gebied van ICT voor actief en 

gezond ouder worden (AHA) afgerond. Het leverde een lijst 

van 9 ethische principes op die in acht moeten worden 

genomen bij het normalisatiewerk rond ICT voor AHA. Naast 

deze basisprincipes publiceerde het project richtlijnen voor de 

co-productie van normen, aanbestedingstips voor 

leeftijdsvriendelijke gemeenschappen en een ontwerpgids over 

normen voor leeftijdsvriendelijke woningen. Het project werd 

afgesloten met een gezamenlijke verklaring waarin wordt 

opgeroepen om gebruikers van alle leeftijden te betrekken bij de 

ontwikkeling van normen. https://progressivestandards.org/ 
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▪ Digitalisering van de samenleving 

Om de discussie over de digitale agenda van de EU te 

beïnvloeden, sloot AGE zich aan bij een coalitie die werd 

opgericht door OSEPI (Open Society European Policy Institute) 

en BEUC (The European Consumer 

Organisation), die een "Human Centred Digital 

Manifesto for Europe" hebben gepubliceerd. Als 

we kijken naar de manier waarop digitale 

kwesties zijn gemainstreamd in de verschillende 

portefeuilles van de nieuwe Europese 

Commissie, moeten we rekening houden met 

het werk van deze coalitie. Ook de toezegging 

die de nieuwe voorzitter in haar politieke 

richtsnoeren heeft gedaan, sluit aan bij het werk 

van de coalitie:  

"In mijn eerste 100 dagen in functie zal ik wetgeving voorstellen 

voor een gecoördineerde Europese aanpak van de menselijke 

en ethische implicaties van Kunstmatige Intelligentie. Hierbij 

moet ook gekeken worden naar hoe we big data kunnen 

gebruiken voor innovaties die welvaart creëren voor onze 

samenlevingen en onze bedrijven". 

Big data en open data staan centraal in tal van 

overheidsdiensten die overheden kunnen opzetten 

en in stand houden voor een meer inclusieve en 

vriendelijke samenleving. In dat opzicht komen de oplossingen 

van het Mobile-Age project in beeld: volledig in co-creatie met 

oudere volwassenen, mobiele apps pakken sociaal isolement en 

eenzaamheid aan, toegankelijkheidsproblemen in het openbaar 

vervoer, gezondheidsbevordering en leeftijdsvriendelijke 

buurten, met behulp van open data. Ondersteund door AGE 

hebben beleidsaanbevelingen en een co-creatie handleiding het 

licht gezien: dit zijn praktische hulpmiddelen voor overheden om 

samen met hun burgers oplossingen te definiëren en te 

ontwerpen, ongeacht hun leeftijd. 

Een gedigitaliseerde samenleving omvat 

echter ook andere hulpmiddelen: slimme 

sofas, slimme schoenen en slimme 

kledingstukken zijn door het Maturolife project gekozen om bij 

te dragen aan de kwaliteit van leven als we ouder worden. Via 

de nieuwsbrief en het Stakeholder Representative Panel, 

beheerd door AGE, worden er updates gegeven over de 

ontwikkeling van medeontworpen prototypes, van 

comfortabelere, praktischere en modieuzere hulpmiddelen voor 

elke dag. 

In april werd AGE door de OESO uitgenodigd om een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van de beleidsprioriteiten inzake 

vergrijzing die in juli door de G20 in Japan werden aangenomen 

om beter tegemoet te komen aan de behoeften van ouderen op 

het gebied van financiële diensten in een gedigitaliseerde wereld. 
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AGE was ook vocaal in de pers door middel van een aantal 

artikelen waarin de zorg van ouderen met betrekking tot de 

digitalisering werd benadrukt: 

- Artikel op de website van EPHA (European Public Health 

Alliance waarvan wij lid zijn) voor een speciale uitgave 

over digitale gezondheid. 

- Artikel in HealthManagement.org: een online en papieren 

tijdschrift over managementkwesties in de 

gezondheidszorg en de voortdurende innovatie en 

technologische vooruitgang binnen deze sector 

(blootstelling aan 170.000 maandelijkse websitebezoekers 

en op belangrijke medische congressen). 

- Voor Independent Age kijken we naar de financiële 

risico's van ouderen in een steeds meer digitale wereld. 

  

"Zullen we een toename zien van het 

aantal "onbekwame" ouderen als 

gevolg van de digitalisering van 

financiële diensten? ” 
 

Anne-Sophie Parent 

https://epha.org/digital-health-and-care-listen-to-what-older-persons-think/
https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/opportunities-and-risks-of-digital-health-older-people-s-perspective
https://www.age-platform.eu/age-news/august-2019-will-we-see-increase-number-%E2%80%9Cincapacitated%E2%80%9D-older-persons-result-digitisation-0
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AGE-structuur   
 

De AGE-structuur is zodanig georganiseerd dat deze de 

belangrijkste taak van AGE weerspiegelt, namelijk het 

vertegenwoordigen van de belangen en behoeften van ouderen 

in de hele EU en het opbouwen van hun vermogen om namens 

henzelf te spreken en invloed uit te oefenen op de 

beleidsontwikkelingen van de EU.  

Gedurende het hele jaar zijn er regelmatig bijeenkomsten met 

onze leden en deskundigen gehouden om onze werkprioriteiten 

te bevorderen en ons werkprogramma uit te voeren, input te 

leveren voor specifieke dossiers en om management- en 

organisatievraagstukken aan te pakken. 

▪ Algemene Vergadering van AGE: is het bestuursorgaan van 

AGE en bestaat uit alle volwaardige lidorganisaties. Zij zijn in 

juni bijeengekomen om de balans op te maken van de AGE-

acties in 2018 en de werkprioriteiten voor 2019 vast te stellen. 

▪ AGE Raad: bestaat uit nationale vertegenwoordiger(s) 

gekozen door volwaardige lidorganisaties in hun land. Hij 

komt tweemaal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de 

algemene uitvoering van het werkprogramma en voor 

beleidsbeslissingen. 

▪ AGE Uitvoerend Comité: bestaat uit de voorzitter, vier 

ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris. Het 

komt 4 keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de 

beleidsoriëntatie en het toezicht op de naleving van de 

statuten en interne regels.  

▪ AGE Accreditatiecommissie: behandelt alle kwesties rond het 

lidmaatschap, met inbegrip van nieuwe 

lidmaatschapsaanvragen, en doet haar aanbevelingen 

toekomen aan de Raad en de Algemene Vergadering. 

▪ AGE Task Forces: 7 Task Forces en 2 

beleidscoördinatiegroepen informeerden AGE over specifieke 

beleidsdossiers met betrekking tot leeftijdsvriendelijke EU & 

toegankelijkheid, mensenrechten en non-discriminatie, 

werkgelegenheid, actief burgerschap en participatie, adequaat 

inkomen en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, 

consumentenrechten en financiële diensten, gezond ouder 

worden, waardig ouder worden, het Europees semester en het 

internationaal actieplan van Madrid inzake vergrijzing (MIPAA). 

Hun leden zijn deskundigen die door AGE-leden zijn 

voorgedragen. Zij werkten voornamelijk via e-mail en kwamen 

af en toe in Brussel bijeen.  

▪ AGE-secretariaat: is verantwoordelijk voor het dagelijks 

beheer van de vereniging en voor de contacten met de EU-

instellingen. 



AGE bestuursorganen & secretar iaat  
 

▪ Uitvoerend Comité  

  



▪ Secretariaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anne-Sophie Parent - Secretaris-generaal: annesophie.parent@age-platform.eu  

- Maciej Kucharczyk - Managing Director: maciej.kucharczyk@age-platform.eu  

- Hanan Soussi - Office Manager: info@age-platform.eu  

- Nathalie De Craecker - Administratief medewerker : nathalie.decraecker@age-platform.eu  

- Anne Melard - Informatie- en communicatiemedewerker: anne.melard@age-platform.eu  

- Ilenia Gheno - Research Project Manager: Ilenia.gheno@age-platform.eu 

- Julia Wadoux - Beleids- en projectcoördinator: julia.wadoux@age-platform.eu  

- Nena Georgantzi - Mensenrechtenfunctionaris: nena.georgantzi@age-platform.eu 

- Philippe Seidel - Policy & EP Liaison Officer: philippe.seidel@age-platform.eu  

- Borja Arrue Astrain - Project- en beleidsmedewerker: borja.arrue@age-platform.eu  

- Estelle Huchet - Campagne- en Projectmedewerker: estelle.huchet@age-platform.eu 

- Nhu Tram - Projectmedewerker: nhu.tram@age-platform.eu  

- Vera Hoermann - Projectmedewerker: vera.hoermann@age-platform.eu  

- Luisa Buzelli - Projectmedewerker: luisa.buzelli@age-platform.eu  

- Stefan Hopf - Early-Stage Reasearcher: stefan.hopf@age-platform.eu  
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AGE Raadsleden 
 

President: Ebbe Johansen (Denemarken) 

 

▪ Effectieve leden 
 

Nationale organisaties: 

ostenrijk: Glatz Harald 

België: Marchal Pierre-Jacques  

Bulgarije: Todorovska Nadezhda 

 Kroatië: Vrban Ines 

Cyprus: Alexis Michaelides 

Tsjechische Republiek: Lorman Jaroslav 

Denemarken: Johansen Ebbe 

Estland: Ergma Andres 

Finland: Sundqvist Björn 

Frankrijk: Connan Claude / Bazot Bernard 

Duitsland: Mollekopf Heidrun / 

Griekenland: Ranga Myrto 

Hongarije: 

Ierland: McKinney Ciaran 

Italië: Zuluaga Camilo / Grenzi Giorgio 

Litouwen: Gediminas Kuliesis 

Malta: De Giovanni Anthony 

 

 

Nederland: Matthijsen Regine 

Polen: Kominek Ewa / Potocka Halina 

Portugal: Martins Fernando 

Roemenië: Chioaru Gheorghe 

Slovenië: Puhar Jožica 

Spanje: Matas de la Rica Agustina / Tejedor José Luis 

Zweden: Rogestam Christina 

VERENIGD KONINKRIJK: Luxton David / Walsh Chris 

Europese federaties: 

Guaragna Sonia (FIAPA) 

Hallberg Leif (ESU) 

Tallberg Christina (NOPO) 

Jarré Dirk (EURAG) 

Europese organisaties: 

Champvert Pascal (EDE) 

Elizabeth Sclater (OWN Europe) 

 

  



▪ Vervangende leden 

Nationale organisaties: 

Oostenrijk: Hawlicek Hilde 

België: Geerts Maddie 

Bulgarije: Petkova Maria 

Kroatië: Višnja Fortuna 

Cyprus: Dodou Maria 

Tsjechische Republiek: Sokacova Linda 

Denemarken: Kirstein John 

Finland: Hamro-Drotz Philip 

Frankrijk: Bultez Jean-Pierre / Hôte Jean-Michel 

Duitsland: Voelcker Ina / Satrapa-Schill Almut 

Griekenland: Pavlidis George 

Hongarije: Patyan Laszlo 

Ierland: Carey Liam 

Italië: Volponi Fabio / Zaffarano Giuseppe 

 

 

      

Malta: Naudi Gaetan 

Nederland: Marja Pijl 

Polen: Ivanicka Elzbieta / Nowakowska Hanna 

Portugal: Angela Dias da Silva 

Roemenië: Iancu Marin 

Slovenië: Krivec Katja 

Spanje: Maria Rosa Lunas Masnou / Landaluce Jose-Ramon 

Zweden: Martin Engman 

VERENIGD KONINKRIJK: Carney Gemma  

Europese federaties: 

François Genelle (FIAPA) 

van Halewijn Ghislaine (ESU) 

Davidsen Jan (NOPO) 

Jaap van der Spek (EURAG)  

Europese organisaties: 

Elena Weber (EDE) 

Andrea Ferenczi (OWN Europe) 

 

 

 

 

  



AGE-leden in  2019  
 

Oostenrijk:  

Pensionistenband 

België: 

CD&V-senioren 

Courants d'Ages asbl - Intergeneration Network 

Enéo (ex UCP) 

Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) 

De Ouderen van de HRC (geassocieerd lid) 

OKRA, trefpunt 55+ 

Respecteer Senioren 

Vlaamse Ouderenraad vzw 

Vrouwenraad BE (geassocieerd lid) 

Bulgarije:  

Bulgaarse Rode Kruis 

Kroatië:  

Stichting Zajednicki zet 

De vereniging van maatschappelijk werkers Zadar 

De Nationale Overeenkomst voor Gepensioneerden van 

Kroatië (NPCC) 

Cyprus:  

Pancyprian Welzijn van de Ouderen 

PA. SY.D.Y. Pensioners Union  

Tsjechische Republiek:  

Zivot90 

Denemarken:  

DaneAge/Aeldresagen  

Estland:  

De Estse Vereniging van Gepensioneerdenverenigingen 

Finland:  

De Vereniging van Zweedstalige gepensioneerden in Finland 

De Finse gepensioneerdenbond 

Frankrijk:  

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes 

Agées (ACLAP) (Coördinatieactie voor plaatsen en opvang 

van ouderen) 

Alim50plus  

Air France Vereniging van gepensioneerden 

Franse Confederatie van gepensioneerden 

Nationale federatie van verenigingen van gepensioneerden 

Generaties Beweging - Nationale Federatie  

Informatie Défense Actie Retraite (IDAR) 

Kleine Broeders van de Armen 

Ouderwets 

BP Groep Alumni Unie 

Franse gepensioneerdenbond      

Nationale Unie van gepensioneerden (UNAR-CFTC)           



Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R. 

CFE/CGC 

Duitsland:  

Federale Vereniging van Seniorenorganisaties (BAGSO) 

Raad van Bestuur van de Duitse Ouderenhulp, Wilhelmine-

Lübke-Foundation e.V.  

Sozialverband VdK Deutschland E.V. (waarnemend lid) 

Griekenland:  

50Hellas+ 

Hongarije:  

Coördinatiecentrum Gerontologie Wetenschap 

Ierland:  

Actief pensioen Ierland 

Leeftijd & gelegenheid  

Italië :  

50 & più  

Anpecomit - Nationale vereniging tussen gepensioneerden 

en exodus van de Banca Commerciale Italiana  

Anziani e non solo soc. Coop (waarnemend lid) 

Vereniging Werk meer dan 40 

Nationale Vereniging van Ouderen en Gepensioneerden 

(ANAP) 

Nationale Vereniging van Sociale Centra, Ouderencomités en 

Tuinen (ANCESCAO) 

Nationale vereniging van gepensioneerden (CIA) 

ATDAL Meer dan 40 

CNA Pensionati 

FAP ACLI 

Nationale vakbondsfederatie van verenigingen van 

kredietpensioengerechtigden (FAP Credito) 

Federpensionati Coldiretti 

Meer dan 50 Della Confeuro 

S.a.pens. Sindacato Autonomo Pensionati  

Confagricoltura (ANPA) Nationale unie van gepensioneerde 

landbouwers 

SOLIMAI - societa cooperativa sociale a r.l. (waarnemend lid) 

UNITRE Universiteit van de Derde Leeftijd 

Litouwen:  

Litouwse gepensioneerdenbond, "Bociai".  

Malta: 

Grootouders Malta  

Nationale vereniging van gepensioneerden  

Nationale Raad voor Ouderen 

Nederland:  

Nationaal Ouderenfonds (NFE)  

Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG)  

Oudere Vrouwen Netwerk - Nederland  

KBO-PCOB 

Gouden Dage 

Stichting Jan Nagel 50+  

Polen:  



Stichting voor Vrouwenzaken I WOMAN (Stichting voor 

Vrouwenzaken)  

Portugal:  

APRE - Vereniging van gepensioneerden en gepensioneerden  

CASO50+ - Service & Ondersteuningscentrum 050+ 

Roemenië:  

Nationale Federatie Omenia/Federatie Nationala Omenia 

Slowakije:  

Forum Pre Pomoc Starsim (Forum voor Hulp aan de Leeftijd, 

Nationaal Netwerk) 

Slovenië:  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana (MZU) 

ZDUS - Zveza drustev upokojencev Slovenije 

Spanje:  

Asociaciòn de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR) 

Catalaanse Federatie van Ouderenverenigingen (FATEC)  

Spaanse Confederatie van Ouderenorganisaties (CEOMA) 

Federacion d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones 

i Família (FOCAGG)  

Territoriale Federatie van provinciale verenigingen van 

gepensioneerden en gepensioneerden van Alava, Guipuzcoa 

en Vizcaya (FEDERPEN) 

Spaans Rode Kruis 

Union Democratica de Pensionistas (UDP) 

Zweden:  

SPF Seniorerna 

 

Zwitserland : 

Leeftijd Stiftung (waarnemend lid) 

Zwitserse Seniorenraad 

Turkije:  

Türkiye Emekliler Dernegi (Turkije Organisatie van 

gepensioneerden) - TIED (waarnemend lid) 

65+ Vereniging voor Ouderenrechten 

Verenigd Koninkrijk:  

Leeftijd UK 

Britse Vereniging voor Gerontologie 

Alliantie van gepensioneerden in overheidsdienst 

Homeshare International 

International Longevity Centre Uk (ILC-UK) (waarnemend lid) 

Nationale Vereniging van Gepensioneerde Politieagenten 

(NARPO) 

Nationale Unie van Spoorweg-, Maritieme en 

Vervoerswerknemers (RMT) (waarnemend lid) 

Raad voor de openbare dienst Gepensioneerden (PSPC) 

De Nationale Federatie van Bedrijfspensioengerechtigden 

(waarnemend lid) 

Wise Age 

Europese federaties: 

EURAG - Europees Centrum voor vragen van werknemers 

Europese Unie van Senioren - ESU 

Europese seniororganisatie - ESO  



FIAPA Europe (Internationale Federatie van 

Ouderenverenigingen)  

NOPO - Scandinavische ouderenorganisatie  

Europese organisaties: 

Europees Vergrijzingsnetwerk 

Europese groepering van gepensioneerden van de 

spaarbanken, banken en soortgelijke instellingen  

Ouder vrouwennetwerk - Europa          

Senioren van de Europese overheidsdienst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L idmaatschap van andere  EU -organisat ies  
 

AGE is lid van... 

Het Platform van Europese Sociale NGO's (Sociaal Platform) is het samenwerkingsverband van representatieve 

Europese federaties en netwerken van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in de sociale sector op 

Europees niveau. De rol van AGE in het Sociaal Platform is het verwoorden van de zorgen van oudere burgers 

en het verdedigen van hun rechten binnen dit sociale netwerk van de EU.  

 

Het Europees netwerk voor armoedebestrijding (EAPN) is een onafhankelijk netwerk van niet-gouvernementele 

organisaties (NGO's) en groepen die betrokken zijn bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in de 

lidstaten van de Europese Unie. AGE wil het perspectief van de ouderen in het werk van het EAPN brengen en 

oplossingen helpen ontwikkelen om armoede en sociale uitsluiting op oudere leeftijd te voorkomen en aan te 

pakken.  

 

De European Public Health Alliance (EPHA) vertegenwoordigt ongeveer 100 organisaties die actief zijn in de 

gezondheidssector (patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers, nationale of Europese verenigingen die zich 

bezighouden met specifieke thema's op het gebied van de volksgezondheid, enz.) De EPHA heeft tot doel de 

gezondheidsbelangen van alle inwoners van Europa te bevorderen en te beschermen en de dialoog tussen de 

Europese instellingen, de burgers en de NGO's ter ondersteuning van een gezond overheidsbeleid te 

versterken. AGE is in 2008 toegetreden tot EPHA en werkt sindsdien nauw samen op het gebied van 

gezondheidskwesties die van belang zijn voor ouderen. 

 

Het Convenant inzake demografische verandering brengt Europese overheden, op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau, en andere relevante belanghebbenden bijeen om omgevingen te ontwikkelen die actief en 

gezond ouder worden ondersteunen, het zelfstandig wonen en het welzijn van ouderen bevorderen en een 

samenleving voor alle leeftijden tot stand brengen.  

http://www.socialplatform.org/
http://www.eapn.eu/
http://www.epha.org/
https://www.agefriendlyeurope.org/


Raadgevende  groepen  
 

In 2018 nam AGE deel: 

16 EU-adviesgroepen 

 

Europese Commissie 

▪ Groep van belanghebbenden op het gebied van e-gezondheidszorg 

▪ Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden Actiegroep D4 

▪ Europese groep op hoog niveau voor pensioenen  

▪ Europees Sociaal Fonds Transnationaal netwerk voor de werkgelegenheid 

▪ EU-forum gezondheidsbeleid 

▪ Gebruikersgroep financiële diensten 

▪ Stakeholdersgroep van de jaarlijkse conventie over inclusieve groei 

▪ De stuurgroep van de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

van een gezamenlijk project inzake effectieve sociale bescherming voor langdurige zorg 

Europese agentschappen 

▪ Platform voor de grondrechten van het Europees Bureau voor de grondrechten 

▪ WG van Patiënten- en Consumentenwerkgroepen van het Europees Geneesmiddelenbureau 

▪ WG over de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het Europees Spoorwegbureau  

AB= Adviesraad 

WG= Werkgroep 



Andere Europese instellingen 

▪ Euro-betalingscommissie voor de detailhandel van de Europese Centrale Bank 

▪ Verbindingsgroep van het Europees Economisch en Sociaal Comité met de NGO's 

▪ Stakeholdersgroep van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) 

  

Europese gezamenlijke programma's 

▪ De adviesraad van het gezamenlijk programma Ambient Assisted Living (voorzitter) 

▪ De maatschappelijke adviesraad van het programma "Meer jaren beter leven" (voorzitter) 

 

 10 Maatschappelijke organisaties 

 

▪ ANEC: Design For All WG van de Europese consumentenstem in normalisatie  

▪ CEN-CENELEC : Strategische adviesgroep inzake toegankelijkheid  

▪ Europees Convenant inzake demografische verandering 

▪ European Public Health Alliance (EPHA): 

▪ CER (the Voice of European Railways): Verbindingsgroep voor klanten 

▪ Sociaal Platform: Stuurgroep en directiecomité  

▪ Europees netwerk voor armoedebestrijding (EAPN): Groep EU-inclusiestrategieën 

▪ NGO's Alliantie voor een democratisch, sociaal en duurzaam Europees semester 

▪ NGO's Coalitie van het EAPN inzake het minimuminkomen - bijdrage aan het Europees minimuminkomensnetwerk EMIN II 

▪ Stuurgroep van de wereldwijde alliantie voor de rechten van ouderen 



 

  8 Internationale adviesgroepen 

 

Verenigde Naties  

▪ Raadgevende status bij de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) 

▪ Open Werkgroep Vergrijzing (OEWG) 

▪ Lid van de VN-ECE-deskundigengroep voor de index voor actief ouder worden  

▪ NGO-comité Vergrijzing op het hoofdkwartier van de VN-Genève 

▪ WHO Europa - Niet-overheidsacteur in officiële relatie met de WHO 

▪ Wereldwijd netwerk van AGE-vriendelijke steden en gemeenschappen van de WHO - groep van aangesloten programma's  

  

Andere internationale groepen 

▪ Internationale Conferentie van NGO's (iNGO's) van de Raad van Europa 

▪ Stuurgroep van de wereldwijde alliantie voor de rechten van ouderen 

  



Communicat ie - instrumenten  
 

Website:  

+340 web-artikelen geplaatst op AGE website 

202.791 pageviews - 79.992 bezoekers 

Nieuwsbrief CoverAGE: 

11 edities + 2200 abonnees 

15  Nieuwsberichten aan AGE-leden 

13  Persberichten  

Sociale media: 

5.964 volgers - +450 tweets 

1.918 volgers - 70 posten 

 

Blogs 

#AgeingEqual campagne: +4.300 bezoekers  

EP-verkiezingen: 23.443 pageviews, 12.320 

bezoekers 

Financië le  informat ie   
 

De beleidsactiviteiten van AGE in 2019 werden gefinancierd uit 

lidmaatschapsgelden en donaties (20%) en uit het programma 

Rechten, gelijkheid en burgerschap (REC) van de Europese Unie 

(DG Justitie) (80%).  

In 2019 ontving AGE extra inkomsten zoals een donatie van 

Essity en een subsidie van de regio Biskaje om ons werk op het 

gebied van langdurige zorg te ondersteunen. 

AGE heeft haar werkzaamheden op het gebied van Europese 

onderzoeksprojecten in de loop van 2019 voortgezet, naast het 

feit dat zij betrokken is bij nieuwe voorstellen. AGE was partner 

van 18 projecten op het gebied van nieuwe technologieën, 

gezondheid en zorg, en leeftijdvriendelijke omgevingen. De 

projecten die voornamelijk door het Europese Horizon 2020-

programma worden gefinancierd, zijn dat wel: Athlos, 

DigitalHealthEurope, EuroAgeism, Frailsafe, Homes4Life, 

InAdvance, I-Prognosis, Mobile-Age, Maturolife, Nestore, Pace, 

Progressive, Pharaon, Promiss, Shapes, Sustain, ValueCare en 

We4AHA.  De AGE-deelname aan EU-onderzoeksprojecten 

wordt voor 100% gedekt door EU-financiering.  

Voor meer informatie over AGE Financial Resources, bezoek 

onze website: http://www.age-platform.eu/financial-resources.

http://www.age-platform.eu/financial-resources


Donateurs   
 

 

 

 

 

 

  

https://www.fiapa.net/
https://www.gepensioneerden.nl/
http://sfpe-seps.be/en/
https://www.aspur.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PA.SY.D.Y. 

Unie van gepensioneerden, 

Cyprus 

 

Europese groepering van 

gepensioneerden van spaarbanken, 

banken en soortgelijke instellingen 

 

http://www.atdal.eu/
https://www.50plus.gr/en/110-50plus/229-home-en
http://www.kna.org.mt/
http://www.sapens.it/
http://www.ouderevrouwennetwerk.nl/
http://www.eurit.it/Eurplace/orga/own/bollet/index.html


 AGE in het kort  

AGE Platform Europe is een Europees netwerk van organisaties 

van en voor 50-plussers dat de belangen van de 200 miljoen 

senioren in de Europese Unie wil behartigen en bevorderen en de 

bewustwording van de kwesties die hen het meest bezighouden, 

wil vergroten. 

AGE is betrokken bij een reeks beleids- en voorlichtingsactiviteiten 

om ouderenkwesties op de EU-agenda te zetten en om 

netwerken tussen ouderengroepen te ondersteunen. Onze 

leidende beginselen zijn dat er een mentaliteitsverandering nodig 

is om een Europese samenleving voor alle leeftijden tot stand te 

brengen en dat de solidariteit tussen de generaties moet worden 

bevorderd op een manier die de bijdrage van ouderen aan de 

samenleving erkent. 

 

Door lid te worden van AGE Platform Europe, doet u meer dan 

alleen steun betuigen aan het werk van AGE. AGE leden krijgen 

ook de mogelijkheid om: 

▪ Deelnemen aan een organisatie met een sterke en effectieve 

stem op EU-niveau; 

▪ Laat hun stem horen in het werk van het netwerk en help AGE 

om het standpunt van ouderen over EU-kwesties die hen 

aanbelangen naar voren te brengen; 

▪ Regelmatig informatie ontvangen over relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot ouderen en 

gepensioneerden; 

▪ Ontvang actuele informatie over de 

financieringsmogelijkheden van de EU, voorstellen om deel te 

nemen aan projecten in de hele EU en steun voor het 

opstellen van uw eigen projecten; 

▪ De mogelijkheid om informatie te delen en uit te wisselen met 

andere AGE-leden. 

Interesse om lid te worden van AGE? Bezoek dan onze website: https://www.age-platform.eu/membership 

 

AGE Platform Europe 

111 Tervurenlaan, 168/2 - B - 1150 Brussel. 

Tel..: +32.2.280.14.70 - Fax: +32.2.280.15.22 

E-mail: info@age-platform.eu - www.age-platform.eu  

twitter.com/AGE_PlatformEU  

www.facebook.com/AGE-Platform-Europe-531987210246422  

Deze publicatie wordt medegefinancierd door het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" van de Europese Unie. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van AGE Platform Europe en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Commissie. 

https://www.age-platform.eu/membership
http://www.age-platform.eu/
https://twitter.com/AGE_PlatformEU

