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Dag belangenbehartiger 

  

De (na)zomer lijkt maar niet te eindigen. Voor wie een streepje zon wel kan waarderen, is dat 
een zegen. Wie verlangt naar frisse dagen, kastanjes en een kleurig blad, zal nog even op de 
tanden moeten bijten. We vulden deze nieuwsbrief alvast met de zomerwerkzaamheden van 
OKRA-belangenbehartiging. Ideaal voor een korte leespauze in de zon of misschien toch liever 
onder de parasol? 

Naast actua geven we enkele aandachtspunten en bezorgdheden mee die jullie ons 
toestuurden. Heb je zelf nog vragen, problemen of voorbeelden? Mail of bel ons en wij gaan 
ermee aan de slag. We begrijpen dat de coronaperiode voor velen moeilijk is, maar weet dat je 
steeds op ons kan rekenen. 

DOEN! - Noodfonds cultuur 

Lokale besturen kunnen OKRA-trefpunten en vrijwilligers financieel steunen. Ze ontvingen 87 
miljoen uit het noodfonds om de cultuur-, jeugd-, sport- en ouderenverenigingen te 
ondersteunen. Veel OKRA-trefpunten moeten nu bijzonder creatief zijn om hun werking op te 
starten. Om alles veilig te kunnen organiseren, zijn grotere, en dus duurdere, zalen nodig. Andere 
OKRA-trefpunten moeten hun activiteiten ontdubbelen, waardoor dubbele uitgaven ontstaan. 

 

Op 19 juni ondersteunde OKRA de oproep van beweging.net aan de lokale besturen, om samen 
met het verenigingsleven een toekomstplan uit te bouwen. Her en der stelt OKRA vast dat aan 
deze oproep gehoor is gegeven. Dat juichen we toe maar we zijn er nog niet... 

• Twee weken geleden zag OKRA immers de alarmkreet van de ‘verenigde verenigingen’. 
Die alarmkreet wees op een chronisch tekort aan infrastructuur om het 
verenigingsleven terug te kunnen opstarten. 

• Daarnaast ontvangen we meer en meer signalen van OKRA-trefpunten die door 
gemeenten niet aanzien worden als 'culturele organisatie'. Ze lopen finaniële steun 
mis, omdat ze geen lid zijn van de cultuurraad, maar van de ouderenraad. Die laatste 
adviesraad valt lokaal veelal onder de bevoegdheid 'welzijn'. Deze redenering is uiteraard 
een scheeftrekking! OKRA is wel degelijk een door Vlaanderen erkende sociaal-culturele 
organisatie. Ondervindt jouw trefpunt ook problemen? Stuur ons een e-mail. We 
bezorgen je de erkenningsbrief van de Vlaamse overheid. Die kan je vervolgens aan de 
lokale beleidsverantwoordelijken bezorgen. Let wel: het is en blijft gemeentelijke 
autonomie om over de bestemming van deze middelen te beslissen. Toch moedigen we 
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je aan om in gesprek te treden met gemeentelijke verantwoordelijken. In Merelbeke en 
Deinze werd het schrijven van het trefpunt positief onthaald!  

ACTUA! OKRA in de pers  

Een bubbel van vijf personen? Niet iedereen geraakt daaraan - KERK & 
Leven 

OKRA verenigt mensen, brengt 55-plussers samen en biedt een tweede 
mantel. Ook in deze moeilijke tijden waarin fysiek contact niet 
vanzelfsprekend is, doen beroepskrachten, vrijwilligers en leden er alles 
aan om toch verbonden te blijven met elkaar. Het is het mooie wat OKRA 
siert en de sterkte die ook in dit artikel wordt beschreven.  
Mark De Soete - algemeen directeur OKRA - vertelt hoe OKRA met de 
coronacrisis omgaat en voor welke toekomstige uitdagingen we staan. Het 
positivisme en de hoop die Mark tijdens het interview overbrengt, kunnen 
alvast dienen om kracht uit te putten en uit te kijken naar betere 
tijden. Lees hier verder. 

  

 

 

  

Valt er straks nog winst te halen uit een commercieel gerund WZC? - De 
Morgen 

Commercialisering van de woonzorgcentra is al langer een grote bezorgdheid van OKRA. 
Buitenlandse bedrijven die in België woonzorgcentrum oprichten en economische winst 
nastreven, lijken ons moeilijk te combineren met het uitwerken van een degelijk sociaal beleid. 
Een beleid waar het welzijn van de bewoner, mantelzorgers, familieleden en personeel centraal 
zouden moeten staan. Het volledige artikel kan je hier lezen. 

  

 

  

Werk maken van ouderenrechten - KERK & Leven  

In nasleep van het ouderencharter en de groeiende media-aandacht voor de soms schrijnende 
leefsituatie van ouderen in het woonzorgcentrum, kwam de vraag naar de oprichting van een 
Vlaams ouderenrechtencommissariaat. Het ouderenrechtencommissariaat zou de facto als een 
kinderrechtencommissariaat werken. Het doel van dergelijk commissariaat is de rechten van 
ouderen vrijwaren en optreden tegen enige vorm van overtreding.  OKRA juicht de extra 
aandacht voor ouderenrechten toe, maar brengt ook nuancering aan. Lees hier verder. 

UITNODIGING! Webinar 'inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in 
evolutie' 
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Het lokale participatiebeleid wordt 
hertekend. Dat zorgt 
voor uitdagingen, maar ook voor heel 
wat kansen voor 
seniorenraden. Vlaamse 
Ouderenraad · Lokaal brengt tijdens 
een online mini-studiedag evoluties 
aan het licht en biedt inspiratie. Ben 
jij klaar voor inspraak in verandering? 
Op twee uurtjes tijd nemen ze je mee 
in het hertekende landschap van de 
lokale beleidsparticipatie en de 
invloed ervan op lokale 
ouderenraden.  

• De Wakkere Burger werpt een 
blik op trends bij adviesraden 
en de Vlaamse 
overheid vertelt over de 
huidige dynamieken bij 
ouderenraden.  

• Ze gaan bovendien langs 
in Roeselare, Genk en Mechel
en, gemeenten die elk op hun 
eigen manier een 
veranderingsproces hebben 
doorgemaakt.  

• Doorheen het gratis webinar 
bieden ze de mogelijkheid om 
vragen te stellen.  

  

 

Het webinar vindt plaats op maandag 28 oktober van 10 tot 12 uur. Voor meer info en inschrijven, 
klik hier.  

INFO! Digitalisering 

‘Digitalisering’ is één van de kernwoorden van het laatste decennium. Door de coronapandemie 

kwam de digitale trend in een nieuwe stroomversnelling terecht.Vanuit belangenbehartigend 
oogpunt vinden we het belangrijk dat het digitale niet het enige communicatiemiddel wordt. Het 
raadplegen van digitale documenten, digitaal invullen van overheidsdocumenten, aanvragen van 
diensten en voordelen, inschrijven voor bezoekersregeling van woonzorgcentra, contactloos 
betalen, de komst van de digitale bank- en betalingsapps…. OKRA is ervan overtuigd dat de 
digitalisering veel voordelen biedt, maar beleidsmakers moeten voldoende aandacht hebben voor 
wie niet digitaal mee is en alternatieven aanbieden.  

Reizen in COVID-tijden 

Sinds 1 augustus is het verplicht om een terugreisformulier in te vullen na een verblijf van meer 
dan 48u in het buitenland. Maar hoe vul je dat in zonder smartphone, tablet...? vroeg een OKRA-

lid. De website van Buitenlandse Zaken geeft aan dat mensen dan het papieren exemplaar kunnen 
invullen. Dit blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Je mag het formulier pas 48u voor 
terugkomst invullen, vervolgens moet je het inscannen en mailen naar FOD Buitenlandse Zaken. 
Het papieren formulier moet je bij aankomst kunnen tonen.  

Ondanks we ons niet kunnen vinden in deze ingewikkelde procedure, raden we je aan om hulp te 
vragen in het hotel of aan vrienden of familie. Zij kunnen het formulier op voorhand afdrukken 
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en samen invullen (een exemplaar voor jou en een exemplaar voor je vriend/ familielid). Zo kan 
jij het fysiek bijhouden en kan je helpende hand het formulier tijdig versturen per e-mail.  

Daarenboven heb je voor bepaalde landen/regio's digitale documenten nodig om het land te 
mogen betreden. Voor Sicilië moet je bijvoorbeeld vooraf een app installeren en ter plaatse een 
formulier op de app invullen. Er zijn geen alternatieven voorzien voor mensen die geen 
smartphone hebben. Informeer je dus steeds goed op de website van FOD Buitenlandse zaken en 
lees de landinformatie na. Voor OKRA-belangenbehartiging zijn deze digitale verplichtingen en 
papieren rompslomp onacceptabel. We nemen dit nog verder op met de beleidsmakers. 

  

Hello Belgium gratis Railpass NMBS 

Maar het kan ook anders! Elke inwoner van ons land ouder dan 12 jaar kan tot 30 september een gratis Hello Belgium Railpass krijgen. Met deze 12-

treinritten-pass wil de federale regering de door corona zwaar geteisterde Belgische economie ondersteunen en het spoor als openbaar vervoer 

promoten.  

De railpass dient online aangevraagd te worden, maar de NMBS voorziet ook een speciaal telefoonnummer 
voor wie hulp kan gebruiken bij het invullen van het webformulier of geen online toegang 
heeft. Om een massale toeloop te vermijden tijdens de huidige coronacrisis, is het niet mogelijk om de pass 
aan een stationsloket aan te vragen. De NMBS wil er echter alles aan doen opdat iedereen de kans krijgt om 
er de komende maanden op uit te trekken met deze railpass. Vraag je liever je railpass aan via telefoon? Of heb 

je hulp nodig bij het online invullen? Bel naar 02 300 15 15 en druk na de taalkeuze op 1 voor hulp van een 

operator. Of biedt aan de (niet-digitale) leden van jouw trefpunt een helpende hand. Je kan de aanvraag gerust 

voor een ander indienen. Dat gaat een pak sneller! De pass digitaal aanvragen kan op hello-belgium.be.  

  

 

 

 

  

Phishing 

  

In het coronatijdperk zitten hackers helaas ook niet stil. Veel 

mensen krijgen dagelijks mails van onbekende personen of 

organisaties. Deze mailtjes zijn gemakkelijk te herkennen en te 

negeren. Helaas wordt hacking gesofiticeerder en is vaak ook 

moeilijker te herkennen. Een hacker kan bijvoorbeeld de identiteit 

van een persoon of organisatie overnemen en zo schade 

aanrichten. Ook heel wat OKRA-vrijwilligers werden reeds 

slachtoffer van zo'n ongure praktijken. Wees alert en kijk met een 

kritische blik want fraude kan per e-mail, website, messenger of 

whatsappbericht gebeuren. Onze tips lees je in het OKRA-

magazine van juni.  

 

 

  

INFO! Coronaweetjes  

• Er worden tijdelijk geen verblijfscontroles meer uitgevoerd bij mensen die een 
inkomstengarantie voor ouderen krijgen.  
De controleprocedure is tot eind 2020 opgeschort.  

• De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en het overbruggingskrediet voor 
zelfstandigen zijn ook tot eind 2020 verlengd. 

DOEN! 1 Oktober - internationale dag van de ouderen 
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1 oktober is ‘internationale dag van de ouderen’. Voor 2020 kiezen we er voor om alle ouderen 
onder de aandacht te brengen: in Vlaanderen, België, Europa en elders. We hebben enkele 
turbulente maanden achter de rug. Met ouderen in de samenleving die plots heel ‘kwetsbaar’ zijn, 
maar ook met de grote groep ouderen die tal van initiatieven namen om het leven van iedereen 
in de buurt, in de samenleving, mooier te maken. Even terugblikken op de maanden met vele 
moeilijkheden die we gekend hebben en vooruitkijken naar wat we als ouderen blijven betekenen: 
dat willen we doen op deze eerste oktober.  

Op 1 oktober zullen een aantal OKRA-trefpunten stilstaan bij dit gegeven. Met een 
herdenkingsviering of bezinningen, een zingevingswandeling of fietstocht.  

OKRA ijvert wereldwijd voor een goede sociale bescherming, zodat iedere oudere volwaardig kan 
participeren aan de buurt, aan de samenleving. We doen dit niet alleen, maar samen met de 
andere actoren waarmee we aan een gemeenschap bouwen. 

 

Waar lig jij wakker van? Bezorg ons jouw verhaal 

Wij vinden het zeer belangrijk om input te krijgen van jou. 
Heb je een persoonlijke ervaring waar we met OKRA-
belangenbehartiging aan de slag moeten gaan, stuur ons een 
mail. 
d 
Actuele informatie kan je op de OKRA website nalezen.  
 

 

 

  

  

Contacteer ons 

PB 40, B-1031 Brussel 

www.okra.be 

belangenbehartiging@okra.be  

Studiedienst  
02 246 44 40  
02 246 39 45 

Pensioendienst 

02 246 44 45 

02 246 44 31  

OKRA-Zorgrecht  
02 246 57 72 
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