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Barometer 2016: signaleer de Vlaamse Ouderenraad wat jouw lokale ouderenraad belangrijk vindt 

 
Met een jaarlijkse barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, 
door de ogen van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie 
van de werking van lokale ouderenraden in kaart te brengen. Deze 
vragenlijst is er voor alle ouderenraden, ongeacht hun ervaring of 
verwezenlijkingen. Vul hem in. 

  

SAR WGG geeft advies over de Vlaamse sociale bescherming 
 
De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) pleit 
ervoor om de regelgeving rond de Vlaamse sociale bescherming (VSB) 
behoedzaam te ontwikkelen. Het is cruciaal dat deze leidt tot een betere 
zorg en ondersteuning voor elke Vlaming. Daarom geeft de SAR WGG in 

zijn advies enkele belangrijke opmerkingen en suggesties. 

 

  

 
Ali en Rosa: generaties en culturen onder één dak 
 
Het thema van de Ouderenweek is dit jaar ‘Cultuur verbindt!’. Dit verhaal van Ali en Rosa past volledig 
binnen dat plaatje. 

 

  

 
Opleiding: psychosociale gerontologie 

 
Ouderen leven langer en blijven soms tot op hoge leeftijd in goede gezondheid. Ze 
leveren elk op hun manier een actieve bijdrage aan de samenleving. Ze vragen 
erkenning voor hun inzet en een gepaste ondersteuning op maat. De bachelor-na-
bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’ van de hogeschool Odisee leidt professionals 
op tot bruggenbouwers die het voortouw nemen voor een hedendaagse 
ondersteuning van ouderen, zodat ouderen succesvol kunnen ouder worden. 

 

  

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4881
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4907
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4909
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4903


Toeren met taxi's: toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen 
 
De Vlaamse Ardennen is een groene regio ten zuiden van Gent. In 
het vlakke en dichtbebouwde Vlaanderen valt de landelijke streek op 
door zijn nijdige heuvels. Ze zijn de hoofdrolspelers in een 
versnipperd landschap van bossen, wriemelende beekjes en smalle 

kronkelende wegen. Wie minder goed te been is, een mobiele beperking heeft, samen met kleine 
kinderen op pad wil gaan of geen auto ter beschikking heeft, is in de Vlaamse Ardennen meer dan 
welkom. Dankzij heel wat initiatieven van particulieren en openbare besturen ligt voor iedereen de 
weg open om het landschap en het rijke erfgoed te ontdekken. 

 

  

 
Dialoogdag leefbare dorpen: 28 september 2017 
 
Vandaag telt Vlaanderen 1200 dorpen en de aanblik ervan wijzigt voortdurend. De Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) verkent hoe Vlaanderen een effectief dorpenbeleid kan voeren op vlak van 
lokaal openbaar vervoer, dorpstypologie, demografische evoluties, cohousing in dorpen en collectief 
tuinieren. Deze dialoogdag is gericht naar beleidsmakers, middenveldorganisaties en dorpsbewoners 
die hun ervaring en expertise willen delen met elkaar. 

 

  

 
Vorming (vroeg)tijdige zorgplanning: 5 oktober 2017 
 
Brussels Overleg Thuiszorg, Huis voor Gezondheid en Home-Info organiseren de multidisciplinaire 
vorming ‘(Vroeg)tijdige zorgplanning, het is nooit te vroeg! Belangrijke aspecten op een rij…’. 

 

  

 
Dag van de ergotherapie: 26 oktober 2017 
 
In het kader van de internationale dag van de ergotherapie kan je collega's ontmoeten. Op deze dag 
vullen theorie en praktijk elkaar aan en komen kennis en ervaring samen. Laat je inspireren door 
experts die hun inzichten en ervaringen met jou delen. Tijdens de praktijkgerichte workshops in kleine 
groepjes steek je heel wat nuttige knowhow en tips op. 

 

  

 
Vorming ‘Let’s talk about sex’: 1 december 2017 

 
Voor professionelen in het woonzorgcentrum is het niet altijd zo makkelijk om met 
de bewoners te praten over intimiteit en seksualiteit. Nochtans behoort deze vorm 
van ondersteuning meer en meer tot het takenpakket en moeten 
zorgprofessionelen er zich van bewust zijn dat wanneer zij niet over dit thema 
praten, hun cliënten vaak wegzinken in een isolement en hun gevoelens 
betreffende intimiteit en seksualiteit aan niemand kunnen verwoorden. 
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