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Afe‐Innovnet
Een Europees Netwerk


Bestaat uit 29 partners uit 16 EU landen, waaronder 13 steden, 6 regio’s, 5 grote
Europese netwerken actief op vlak van de vergrijzing, 4 onderzoekscentra, 1
communicatiecentrum en 2 organisaties met een adviserende rol (WHO Europa en
Eurofound)



Voor België : Stad Brussel en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten



Coördinatie : Age Platform Europe



Gesubsidieerd : onder het programma « ICT Policy Support Programme, grant
agreement n°620978



Looptijd : 1 febr 2014 – 31 jan 2016

Het consortium en zijn partners bundelen hun krachten voor het


Stimuleren van samenwerking tussen regionale en lokale overheden en andere
belanghebbenden met als doel slimme en innovatieve oplossingen voor gezond en
actief ouder worden te ontwikkelen en te ondersteunen



Mobiliseren van lokale en regionale overheden en andere belanghebbenden rond
leeftijdsvriendelijke initiatieven in de EU



Ontwikkelen van methodieken om te laten inzien wat de socio‐economische impact
is van leeftijdsvriendelijke omgevingen en wat de voordelen kunnen zijn van het
betrekken van ouderen in het mede‐ontwikkelen van oplossingen voor omgevingen
die bevorderlijk zijn voor ouderen



Ontwikkelen van een databank met opmerkelijke en bruikbare voorbeelden



Lanceren van een EU Verdrag inzake demografische veranderingen zodat het nodige
politieke en technische kader kan gecreëerd worden om meer formele structuren op
lange termijn uit te werken tussen lokale en regionale overheden en andere
stakeholders

En Nu ?
De doelstellingen van dit consortium komen overeen met deze van de WGO en de criteria
van het label « Leeftijdsvriendelijke Stad »
Leeftijdsvriendelijke omgevingen bieden een antwoord op de gevolgen van de vergrijzing
Brussel : Label « leeftijdsvriendelijke stad » (2010)
Ons Voorstel :
•

Meewerken aan dit consortium dat hulpmiddelen en werkmethodes kan
aanreiken om innoverende projecten uit te werken en te beheren.

Wij rekenen op jullie medewerking
•

Deel ons jullie concrete, innovatieve projecten mee

•

Een fiche zal op de site van de Stad beschikbaar zijn

•

Wij kunnen jullie innoverende initiatieven publiceren op de site van de Stad en van
Afe‐Innovnet

•

Nieuwe ideeën uitwerken op basis van jullie suggesties

•

Informatie verspreiden

