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Introduction

Introductie : een realiteit en enkele
misverstanden
• Vergrijzing ontwricht ons sociaal model, maar is niet onbetaalbaar
• Ouderen bezitten een aanzienlijk deel van het privévermogen ↔
Een op de vijf bejaarden leeft in België onder de armoedegrens
• De silver economy is een luxe en vrijetijdseconomie ↔ De silver
economy concurreert met de publieke sector en de non-profit sector
over collectieve behoeften
• De beurs zal het vergrijzingsprobleem in Brussel of elders niet
oplossen

Definitie van de behoeften in verband met de vergrijzing van de
bevolking – visie van de brusselse mutualiteiten

• Een inclusieve stad voor senioren
• Aangepaste en betaalbare huisvesting
• Een stad die geen eenzaamheid en sociaal isolement in de hand werkt
• Voldoende openbare voorzieningen

• Ontwikkeling van de thuisbegeleiding
• financiële toegankelijkheid
• Steun voor mantelzorgers

• Alternatieve creëren : geclusterde leefgebieden, kangoeroe, …
• aantrekkelijke fiscaliteit
• financïele toegankelijkheid

Vaststelling van de behoeften in verband met de vergrijzing van de
bevolking – visie van de brusselse mutualiteiten

• Alternatief voor ziekenhuisopname
• Palliatieve zorgen
• Het woonzorgcentrum van de toekomst moet een kwaliteitsvolle
leefomgeving zijn, op mensenmaat en open naar de buitenwereld
• Het is geen luxeproduct→ prijzen regulatie
• financieringsnormen die betaalbaarheid waarderen

Est-ce que la silver economy répond aux besoins
du vieillissement

• Poser la question c’est y répondre ?

• Décalage énorme entre ce que la silver economy représente et les besoins de
la société en relation avec le viellissement
• Faut-il être contre la silver economy ?

• Le grand malentendu de la silver economy : la vieillesse est un marché
• Débats et enjeux :
• Dans une ville/région duale comme Bruxelles, la silver economy est-elle une
source de bien-être ou de fracture sociale ?
• Créer les conditions d’une relation vertueuse entre public et privé

Conclusies: complexe antwoorden op een
complex probleem

• Geen mirakeloplossingen
• De vraag is niet tegen de zilvereconomie te zijn, maar te weten of zij
het antwoord is op het probleem van de vergrijzing
• Wat we eerst en vooral nodig hebben is een beleid inzake vergrijzing
en overheidsinvesteringen
• Le secteur privé a bien entendu sa place mais :
• La silver economy ne doit pas devenir une béquille de l’inaction publique ou
une excuse pour ne pas investir
• La silver economy ne doit pas remplacer la réponse publique à la demande de
services non marchands
• La silver economy doit s’intégrer dans un cadre régulé et transparent

