
PROCES
Ontwerp en testen van een informeel trainingscurricu-

lum, gebaseerd op de analyse van aansprekende Europese 
voorbeelden van activistische initiatieven van onderaf door 
ouderen zelf.

Een leerprogramma dat 65+ers in staat stelt de meest 
effectieve methoden te vinden om het veelbelovende con-
cept van age-friendly environments om te zetten in effectie-
ve actie op lokaal niveau.

Transnationale leermogelijkheden die de gelegenheid 
geven om geselecteerde deelnemers eerstehands ervarin-
gen op te laten doen met age-friendly environments in Den 
Haag en Udine.

OUTCOMES
Compendium van goed AFE activisme voorbeelden 

gefocust op initiatieven van onderaf.

AFE belangenbehartigingshandboek met trainings-
curriculum, lokale initiatieven en de ervaringen verza-
meld tijdens de studiereizen, alsmede interessante lo-
kale activiteiten gerealiseerd door AFE Activisten.

AFE ervaringenhandboek om de belangstelling voor 
age-friendly environments te vergroten, goede voor-
beelden te presenteren en om age-friendly cities Den 
Haag en Udine te laten zien als bestemmingen om vaar-
digheden te verkrijgen voor AFE activisten.

DOElEn
Het hoofddoel van AFE Activists is om ouderen te trai-
nen en te ondersteunen die age-friendly environments 
in hun stad of dorp willen promoten en realiseren. Dit 
bereiken zij door gemeentebesturen en andere belang-
hebbenden te beïnvloeden opdat de fysieke en sociale 
infrastructuur en diensten worden aangepast aan de 
capaciteiten, behoeften en voorkeuren van alle inwo-
ners van alle leeftijden.

COnTEXT
Demografische verandering

De grootste duurzame demografische verandering in 
Europa is vergrijzing 

Hoe kunnen onze samenleving en leefomgevingen het bes-
te inspelen op deze veranderingen op het gebied van huis-
vesting, mobiliteit en sociale infrastructuur?

Voeren we het juiste beleid en passen we de juiste maatre-
gelen toe om age-friendly environments te realiseren?

Worden de meningen van verschillende groepen ouderen 
voldoende gehoord?

Age-friendly environments (AFE)
streven naar gezondheid, welzijn en voortdurende deelna-
me aan de samenleving terwijl mensen ouder worden

Zij zijn toegankelijk, eerlijk, inclusief, veilig en onder-
steunend

Zij bevorderen de gezondheid en voorkomen of stellen 
het ontstaan van ziekten of functionele achteruitgang uit

Zij voorzien in zodanigemensgerichte diensten en onder-
steuning opdat mensen de dingen kunnen blijve doen die 
belangrijk zijn voor hen

Activisme door ouderen
Ouderen vormen geen homogene groep. Desalniettemin: 

veel ouderen herkennen de ervaring met stereotypering, 
politiek minder belangrijk gevonden te worden en boven-
dien economisch en sociaal benadeeld te worden.

Het verhaal van ouderen als geëngageerde burgers die 
bijdragen aan het welzijn van de samenleving wordt amper 
verteld of is zelfs afwezig.

Door age-friendly environments vanuit ouderenperspec-
tiefte promoten en met belangenbehartiging door ouderen 
op te roepen voor meer bezinning en actie voor de mensen-
rechten van ouderen,worden enkele van de meest effectie-
ve antwoorden op de vergrijzing gerealiseerd.



Associated partners: 

COnTACT
Het Erasmus+ project AFE Activists startte in oktober 2018 en loopt tot eind 
september 2020.

De betrokken projectpartners zijn actief in vijf Europese landen:
• queraum. cultureel en sociaal onderzoek (Oostenrijk)
• ISIS Sociaal onderzoek, Sociale planning, Politieke advisering (Duitsland)
• Lunaria (Italië)
• AFEdemy, Academy on age-friendly environments BV (Nederland)

Europesecoördinatie:
Seniors Initiatives Centre
Krėvos g. 9–2, Kaunas 44236, Litouwen
rasyk@senjoru-centras.lt
www.senjoru-centras.lt

Volg ons op Facebook www.facebook.com/AFEactivists/
Volg ons op LinkedIn www.linkedin.com/company/afe-activists/
Deel uw goede voorbeelden, initiatieven of ideeën door deze te mailen
naar willeke@afedemy.eu of deze te plaatsen op Facebook

Informatie, ondersteuning en training 
voor belangenbehartiging door ouderen
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