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De checklist met belangrijke Age-friendly City-kenmerken is gebaseerd op de resultaten van een 

door de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden consultatie in 33 steden in 22 landen. De 

checklist is een instrument om vast te stellen in hoeverre een stad Age-friendly is. Ook kan de 

checklist gebruikt worden om te bepalen of er voortgang is geboekt bij het behalen van gestelde 

doelen.  
De checklist is bedoeld voor zowel individuen als groepen die hun stad leeftijdsvriendelijker 

willen maken. Om effectief te zijn, is het van belang dat ouderen over de gehele breedte 

betrokken worden. Om de sterke en zwakke kanten van een stad te kunnen bepalen, geven 

ouderen aan welke ervaringen zij hebben met de in de checklist opgenomen kenmerken. Zij 

doen voorstellen voor aanpassingen, en hebben een rol in het uitvoeren en monitoren van 
verbeteringen. 

 

 

Checklist met belangrijke kenmerken van Age-friendly Cities 
1. Buitenruimte en bebouwing 

1.1   O Openbare ruimten zijn schoon en aangenaam 

1.2    O     Groenvoorzieningen en straatmeubilair zijn voldoende in aantal, goed onderhouden 

en veilig 

1.3    O     Trottoirs zijn goed onderhouden, vrij van obstakels en uitsluitend bestemd voor 

voetgangers, wel zijn er parkeerplekken voor fietsen 

1.4    O     Trottoirs zijn niet glad, breed genoeg voor rolstoelen en hebben bij 

oversteekplaatsen verlaagde stoepranden zodat de stoep op straatniveau uitkomt 

1.5    O      Er zijn voldoende en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers met verschillende 
soorten beperkingen, met anti-slip markeringen, visuele en geluidssignalen, en er is 

voldoende tijd om over te steken  

1.6    O    Weggebruikers geven voorrang aan voetgangers bij kruisingen en oversteekplaatsen 

1.7    O    Fietspaden zijn gescheiden van trottoirs en andere voetgangerspaden 

1.8    O    De veiligheid in de openbare ruimte wordt bevorderd door goede straatverlichting, 

surveillance van de politie en voorlichting, ook op buurtniveau 

1.9    O    Voorzieningen bevinden zich vlak bij elkaar en zijn toegankelijk 

1.10  O     Voor ouderen zijn er speciale klantvriendelijke regelingen, zoals gescheiden 

wachtrijen of ouderenloketten  

1.11  O     Gebouwen hebben binnen en buiten een goede bewegwijzering, en zijn voorzien van 

zitplaatsen, toiletten, toegankelijke liften, rolstoelhellingen, trappen met leuningen 
en anti-slip vloeren 

1.12  O   Er zijn zowel binnen als buiten voldoende openbare toiletten, en ze zijn schoon, goed 

onderhouden en toegankelijk 

 

 

2. Vervoer 

2.1    O      De kosten voor het openbaar vervoer zijn consistent, worden goed aangegeven en 

zijn betaalbaar 

2.2    O      Het openbaar vervoer is betrouwbaar en frequent, ook ’s nachts, in de weekeinden 
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en vakanties en ook van toepassing bij een geringe vervoervraag 

2.3    O       Alle gebieden en voorzieningen in de stad zijn bereikbaar met het openbaar vervoer, 

de verbindingen zijn goed, en zowel de routes als de vervoersmiddelen zelf (bus, 

tram e.d.) zijn duidelijk gemarkeerd 

2.4    O       Vervoersmiddelen zijn schoon, goed onderhouden, toegankelijk, niet overvol en 

reserveren zitplaatsen voor minder validen 

2.5    O      Voor mensen met een handicap zijn speciale vervoersmiddelen beschikbaar, die 
optimaal benut worden 

2.6    O    Chauffeurs stoppen op de daarvoor aangewezen plekken, aan de stoep zodat 

makkelijker kan worden ingestapt, en wachten tot iedereen zit voor ze verder rijden. 

2.7    O     Haltes en stations zijn gunstig gelegen, bereikbaar, veilig, schoon, verlicht, goed 

aangegeven en bieden zitgelegenheid met een afdak 

2.8    O     Gebruikers hebben toegang tot alle informatie over lijnen(kaarten), haltetijden en 

voorzieningen voor mensen met een beperking. Vervoerders hebben toegankelijke 

websites 

2.9    O     Er is een (vrijwilligers)vervoersdienst beschikbaar als het openbaar vervoer niet 

toereikend is 

2.10  O     Taxi’s zijn bereikbaar, betaalbaar en chauffeurs zijn beleefd en hulpvaardig 

2.11  O     Wegen zijn goed onderhouden, hebben een afgedekt ontwateringsysteem en zijn 

goed verlicht 

2.12  O     Verkeersstromen zijn goed gereguleerd 

2.13  O      Wegen zijn vrij van belemmeringen die het zicht van weggebruikers beperken  

2.14  O     Verkeersborden en kruispunten zijn zichtbaar en goed gelegen 

2.15  O     Scholing en opfriscursussen voor alle chauffeurs worden gestimuleerd 

2.16  O   Parkeergelegenheden en plekken om mensen ergens af te zetten zijn veilig, in aantal 

voldoende en bevinden zich op een gunstige plek 

2.17  O   Voor mensen met beperkingen zijn voldoende parkeervoorzieningen en 

mogelijkheden om mensen ergens af te zetten, en deze plekken worden door 

anderen gerespecteerd 

 

 

3. Huisvesting 

3.1    O      Er zijn voldoende en betaalbare huizen beschikbaar in veilige buurten en in de 

nabijheid van voorzieningen én er is verbinding met de rest van de wijk 

3.2    O      Thuiszorg en ondersteunende diensten of voorzieningen zijn toereikend en 

betaalbaar 

3.3    O      Huizen zijn goed gebouwd en voorzien in een veilig, comfortabel onderdak tegen 

het weer  

3.4    O      Binnenruimten zijn voldoende ruim en gelijkvloers of hebben een lift, zodat de 

bewegingsvrijheid in alle kamers en gangen gegarandeerd is 

3.5    O      Woningaanpassingen en –voorzieningen zijn beschikbaar en betaalbaar, en 

aanbieders begrijpen de behoeften van ouderen 

3.6    O      Huurhuizen in de sociale en vrije sector zijn schoon, goed onderhouden en veilig 

3.7    O      Er is voldoende en betaalbare huisvesting beschikbaar met aanvullende 

voorzieningen voor kwetsbare en gehandicapte ouderen 

3.8    O      Op de begane grond zijn voldoende woningen beschikbaar voor ouderen 

3.9    O      Bij huisvesting is er speciale aandacht voor de sociale cohesie in de buurt  

3.10    O      Wanneer ouderen de wens hebben om in de eigen buurt te blijven wonen krijgen zij 

met voorrang daar een woning toegewezen. 

 
 

4. Sociale participatie 

4.1    O      Evenementen en activiteiten vinden plaats op  gunstig gelegen, toegankelijke en 



goed verlichte locaties en zijn gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer 

4.2    O      Evenementen vinden plaats op een voor ouderen geschikt tijdstip 

4.3    O      Activiteiten en evenementen kunnen alleen of met meer mensen worden 

bijgewoond 

4.4    O      Activiteiten en attracties zijn betaalbaar zonder dat er verborgen of aanvullende 

kosten aan verbonden zijn 

4.5    O      Goede informatie over activiteiten en evenementen is voorhanden, inclusief 

informatie over de toegankelijkheid van faciliteiten en de vervoersmogelijkheden 

voor ouderen 

4.6    O      De diversiteit aan activiteiten is groot, zodat deze een brede groep ouderen 

aanspreekt 

4.7    O      Bijeenkomsten worden gehouden op verschillende buurtlocaties, zoals 

ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken, buurthuizen en parken 

4.8    O      Consequent worden er pogingen ondernomen om mensen te bereiken die het risico 

lopen sociaal geïsoleerd te raken 
4.9    O      Informatiemateriaal over minima- en ouderenvoorzieningen is ook in andere talen 

beschikbaar 

4.10  O      Informatie sluit aan op de informatiebehoefte van ouderen (denk aan financiële 

zaken), wordt tijdig gegeven (denk aan nieuwe regelingen) en verspreid via kanalen 

die ouderen kennen en bereiken 

 

 

5. Respect en sociale inclusie 

5.1    O      Ouderen worden regelmatig geconsulteerd door publieke, vrijwillige en 

commerciële diensten over de manier waarop ze beter bediend kunnen worden. De 

dienstverlening en producten passen  bij de diverse behoeften en voorkeuren van 

ouderen; dienstverleners zijn beleefd en behulpzaam en stemmen af op ouderen 

5.2    O      Ouderen zijn zichtbaar in de media en worden positief en zonder stereotyperingen 

afgebeeld 

5.3    O      Activiteiten, evenementen en omgevingen voor de gemeenschap zijn aantrekkelijk 

voor alle generaties door rekening te houden met leeftijdsspecifieke behoeften en 

voorkeuren 

5.4    O      Ouderen worden betrokken bij gemeenschappelijke activiteiten voor 'families’ 

5.5    O      Scholen bieden lesmogelijkheden over ouder worden en ouderen, en betrekken 

ouderen bij schoolactiviteiten 

5.6    O      Ouderen krijgen van de gemeenschap erkenning voor zowel hun huidige als hun 

vroegere bijdragen aan de samenleving 

5.7    O      Minder draagkrachtige ouderen hebben een goede toegang tot publieke, vrijwillige 

en particuliere diensten 

 

 

 

6. Maatschappelijke participatie en werk 

6.1    O      Voor oudere vrijwilligers zijn allerlei vrijwilligersplekken beschikbaar, waarbij 

scholing, erkenning, begeleiding en (ook voor woon- en werkverkeer) 

onkostenvergoeding worden geboden 

6.2    O      De kwaliteiten van oudere werknemers worden positief uitgedragen met respect 

voor arbeidsverhoudingen 

6.3    O      Het wordt gestimuleerd dat ouderen toegang hebben tot een breed spectrum aan  

vrijwilligersplekken met een passende vergoeding 

6.4    O      Leeftijdsdiscriminatie is verboden bij het in dienst nemen van mensen en bij vaste 

aanstellingen, promotie en opleidingen, ook bij vrijwilligerswerk 

6.5    O      Werkplekken zijn aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen 



met een beperking 

6.6    O      Initiatieven om zelf werk te creëren voor en doorouderen worden gepromoot en 

gestimuleerd 

6.7    O      Voor oudere werknemers zijn er trainingen in wat de mogelijkheden zijn na 

pensionering 

6.8    O      Besluitvormende organen in de publieke, particuliere en vrijwillige sectoren steunen 

en faciliteren het lidmaatschap van ouderen 

6.9    O      Goede informatie aan instellingen geleid door (vooral) oudere(n) (vrijwilligers) over 

financiën en personele zaken 

 

 

7. Communicatie en informatie 

7.1    O      Een eenvoudig en effectief communicatiesysteem bereikt Amsterdamse 

ingezetenen van alle leeftijden 

7.2    O      Het regelmatig en breed verspreiden van informatie is gegarandeerd en er is een 

gecoördineerde, gecentraliseerde toegang 

7.3    O      Regelmatig is er interessante en leuke informatie en uitzendingen voor ouderen 

7.4    O      Voor ouderen toegankelijke, mondelinge communicatie wordt gestimuleerd 

7.5    O      Mensen die risico lopen op sociaal isolement krijgen een-op-een informatie van 
vertrouwde personen 

7.6    O      Zowel publieke als commerciële voorzieningen bieden op aanvraag vriendelijke, 

individuele dienstverlening 

7.7    O      Gedrukte informatie – inclusief officiële formulieren, ondertiteling op televisie en 

teksten op beeldschermen – hebben grote letters, waarbij de hoofdthema’s zijn 

weergegeven in duidelijke koppen met een vet lettertype 

7.8    O      Gedrukte en gesproken communicatie-uitingen zijn eenvoudig, in gewone taal met 

korte, heldere zinnen 

7.9    O    Telefoonbeantwoorders geven op een rustige manier duidelijke instructies en 

vertellen bellers hoe zij de boodschap op ieder willekeurig moment kunnen herhalen 

7.10  O    Elektronische apparatuur zoals mobiele telefoons, radio’s, televisies en 

geldautomaten hebben grote knoppen en grote letters 

7.11  O      Publieke toegang tot computers en internet is gratis of tegen minimale kosten 

beschikbaar op openbare plekken zoals overheidsgebouwen, buurtcentra en 

bibliotheken 

7.12  O Voor ouderen die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen personen waar zij 

in hun moedertaal informatie kunnen krijgen 

Opmerking: 7.2., 7.4., 7.5, 7.8  ook via op naam gestelde post 

 

 

Checklist met belangrijke kenmerken van Age-friendly Cities 

8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg 
8.1         Er is een divers ondersteuningsaanbod op het gebied van gezondheid en in de buurt 

om de gezondheid en het welzijn te bevorderen, te behouden en te herstellen 

8.2         Thuiszorgdiensten omvatten (gezondheids)zorg, persoonlijke verzorging en het 

huishouden 

8.3         Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn gehuisvest op passende 

locaties en toegankelijk met alle vervoersmiddelen en ook sociaal toegankelijk 

8.4         Intramurale zorg en voor ouderen bestemde huisvesting bevinden zich in de 
nabijheid van diensten en de rest van de gemeenschap, hebben goede en betaalbare 

parkeerfaciliteiten en bevinden zich in de nabijheid van het openbaar vervoer 

8.5         Accommodaties van de gezondheidszorg en buurtdiensten zijn (sociaal) veilig 

gebouwd en toegankelijk 



8.6         Voor ouderen is heldere en toegankelijke informatie beschikbaar over gezondheid 

en maatschappelijke dienstverlening voor ouderen met aandacht voor 

laaggeletterde ouderen en mensen zonder internetvaardigheden 

8.7         De levering van diensten wordt gecoördineerd en de administratie ervan is simpel 

voor klanten en hulpverleners 

8.8         Het personeel is respectvol, hulpvaardig en getraind,cultureel sensitief, heeft een  

luisteren-meedenken-afstemmen attitude en kan werken zonder gehinderd te 

worden door de agenda van organisaties en andere professionals 

8.9         Financiële drempels die de toegang belemmeren tot gezondheidszorg en 

buurtdiensten zijn minimaal 

8.10       Vrijwilligersorganisaties, bemenst door mensen van alle leeftijden, worden 

aangemoedigd en ondersteund. Ook is er aandacht voor vrijwilligers binnen 

professionele organisaties, ongeorganiseerde vrijwilligers, mantelzorg en 

burgerinitiatieven, en worden er kwaliteitseisen aan vrijwilligers gesteld 

8.11       In Amsterdam zijn voldoende en toegankelijke begraafplaatsen 

8.12       Gemeentelijke noodverordeningen houden rekening met de kwetsbaarheden en 

mogelijkheden van ouderen 

 
 


