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Oproep: bezorg ons je ervaringen rond energieverbruik en woningrenovatie 

 
De Vlaamse Ouderenraad werkt momenteel een 
advies uit rond energiearmoede bij ouderen. Daarin 
staan we stil bij knelpunten die ouderen 
ondervinden bij het isoleren of renoveren van hun 
woning, bij hun energiecontract en bij het 
aanvragen van de bestaande premies en 
ondersteuningsmaatregelen. Ter illustratie van dit 
advies is de Vlaamse Ouderenraad op zoek naar 
concrete verhalen en getuigenissen van ouderen 
over deze ervaringen. Herkenbaar? Deel je verhaal! 

  

 
Ouderenweek 2017: neem zelf verbindende initiatieven 

 
Tussen 20 en 26 november 2017 is er opnieuw de Ouderenweek. Dit 
jaar moedigt de Vlaamse Ouderenraad ouderenverenigingen, lokale 
ouderenraden en organisaties aan om initiatieven te nemen die 
generaties en culturen verbinden. 

 

  

 
Oproep: Mentor2Work 

 
Het Minderhedenforum lanceerde deze maand 'Mentor2Work'. Een nieuw 
tewerkstellingsproject met één missie: de afstand tussen werkgevers en 
potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen. Hiervoor 
zijn ze op zoek naar mentoren met expertise in verschillende sectoren. 

 

  

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4890
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4916
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4914


 
UZ Brussel en VUB lanceren ZORG2030 

 
UZ Brussel en Vrije Universiteit Brussel lanceren een 
brede dialoog over de gezondheidszorg in de toekomst. 
Terwijl velen het eens zijn met de manier van werken in 
onze gezondheidszorg, blijft veel bij het oude. En wat 
verandert, verandert (te) traag. Waar willen we met onze 
gezondheidszorg naartoe tegen 2030? Dat is de vraag die 
de organisatoren met ZORG2030 op de agenda plaatsen. 

 

  

 
Werelddag Dementie 

 
Op 21 september vestigde de Wereldgezondheidsorganisatie samen met vele 
andere organisaties de aandacht op de Werelddag Dementie. 

 

  

 
Jean (77) wandelt bijna dagelijks met zijn vrouw Gabriella (91) die dementie heeft 

 
Jean uit Mechelen maakt bijna dagelijks een wandeling met zijn vrouw Gabriella 
(91). Gabriella heeft dementie en geniet enorm van de wandelingen. Samen 
legden ze de afgelopen 2 jaar al 3692 kilometers af.  

  

 
Opvolger actieve voedingsdriehoek letterlijk op zijn kop  
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4910
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4913
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4915
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4912


De actieve voedingsdriehoek bestaat 20 jaar. Op die verjaardag 
lanceert het Vlaams Instituut Gezond Leven (het vroegere VIGeZ) de 
herziene versie van het Vlaamse voorlichtingsmodel voor voeding, 
beweging en lang stilzitten. 

  

 
Symposium 15 jaar patiëntenrechten: 6 oktober 2017 

 
Het Vlaams Patiëntenplatform organiseert naar aanleiding van het 15-
jarig bestaan van de Wet op de patiëntenrechten een symposium. Samen 
met hun patiëntenverenigingen evalueren ze de wet en presenteren ze 
beleidsaanbevelingen om de wet te verbeteren. Het debat wordt 
geopend om je rechten als patiënt te versterken. Ook het klachtrecht 
wordt onder de loep genomen. 
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