
 

Barometer lokale ouderenraden  

 

Ondertussen ontvingen alle voorzitters van lokale ouderenraden de eerste barometer. Deze zeer beknopte vragenlijst peilt naar de 

werking en noden van de lokale ouderenraden en gaat verder op de uitgebreide vragenlijst die in 2015 verstuurd werd. Op basis van 

de resultaten van deze barometer zal de partnerorganisatie in de toekomst kunnen inspelen op de noden van lokale ouderenraden 

met een aanbod aan vorming en ondersteuningsmiddelen. 

  

 

Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO): Jaarverslag 2015 

 

De Federale Adviesraad voor Ouderen is het inspraakorgaan voor ouderen in het federale beleid. Op eigen initiatief of op 

vraag van de federale regering of de Kamer kan de FAVO advies uitbrengen. In 2015 bracht de FAVO 12 adviezen uit. Daarin 

werd ingegaan op de pensioenhervormingen, diverse beleidsnota’s, het federaal plan armoedebestrijding, de erkenning van 

de mantelzorger en de commercialisering van de gezondheidszorg. 

 

  

 

Motivatie van gezondheidspersoneel voor griepvaccinatie 

 

Volgens schattingen laat ongeveer 1 op de 2 personeelsleden in ziekenhuizen en woonzorgcentra zich jaarlijks 

vaccineren tegen griep. De Vlaamse overheid wil dat aantal tegen 2020 verhogen tot 80%. Daarom liet het 

Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken wat de drijfveren en eventuele barrières zijn bij zorgverleners om zich 

te laten vaccineren. Het onderzoek, uitgevoerd door het Leuvens Universitair Vaccinologie Centrum, vond plaats via 

een online enquête in 13 ziekenhuizen en 14 woonzorgcentra. 5.141 artsen, verpleeg- en zorgkundigen, 

vroedvrouwen en ander medisch personeel vulden de enquête volledig in. Tegelijkertijd werden via interviews met 

griepcoördinatoren ook knelpunten geïnventariseerd. 

 

  

 

Belastingaangifte doen van vrijwilligersvergoedingen? 
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Het is weer zover. Voor 30 juni moeten we allemaal onze belastingaangifte op papier doen, voor Tax-On-Web heb je tijd 

tot 13 juli 2016. Maar hoe zit dat nu ook weer met vrijwilligersvergoedingen? Moeten die aangegeven worden? Het 

antwoord is: nee! Een vrijwilligersvergoeding is geen inkomen. Onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk zijn 

vrijgesteld van belastingen als de regels gevolgd werden. Je stelt als organisatie dus geen belastingfiche van 

vrijwilligersvergoedingen op. 

  

 

Oproep: ‘Ons moeder zei altijd’ 

 

Ken je ze nog? De levenslessen die je moeder - of vader, oma of opa - je vaak tot in den treure meegaf? Sommige 

belerend, andere net heel spits of grappig. Jan Hautekiet (Radio 1) gaat op zoek naar pittige, rake en mooie 

levenswijsheden. Want zeg nu zelf, die zijn toch veel te kostbaar om zomaar te vergeten? Zou het ook niet mooi zijn als 

jouw wijsheid een nieuw leven krijgt? 

 

  

 

House of Music, M KHA en UA slaan de handen in elkaar! 

 

House of Music, M KHA en UA gaan hun expertise op vlak van mensen met dementie samenvoegen om muziek en 

beeldende kunst in een model te gieten dat door alle musea, zorgopleidingen, vrijwilligers en kunstliefhebbers kan 

toegepast worden. Door de financiële steun van de Rotary Clubs van Antwerpen komt dit project in een versnelling. 

Eind 2016 is er al resultaat. 

 

  

 

Interculturele studiedag FedOS 'respect en positieve beeldvorming': 20 juni 2016 

 

De interculturele studiedag 'WereldDELEN' is een jaarlijks evenement van FedOS. Dit jaar is het thema 'Respect en positieve 

beeldvorming'. De voormiddag focust op ouderen en de resultaten van de vragenlijst rond respect en positieve beeldvorming 

worden als vertrekpunt gebruikt voor een open debat over respect voor ouderen. Professor Dominique Verte van de Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) zal dit in goede banen leiden. De namiddag focust op de vluchtelingenproblematiek. Na een korte 

inleiding wordt de film ‘Problemski Hotel’vertoond. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Dimitri Verhulst en vertelt het 

verhaal van een aantal vluchtelingen in Brussel. Na de voorstelling is er ruimte voor reacties in een korte nabeschouwing. 

 

  

 

Boekvoorstelling ‘Zorg zonder naam’: 20 juni 2016 
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‘Zorg zonder naam’, dat is de titel van het boek van Anne Dedry, parlementslid voor Groen. Dit basisboek is opgevat als 

een mantelzorgwijzer die mantelzorgers wegwijs maakt in het labyrint van de zorg. Daarnaast bevat het ook heel wat 

beleidsvragen die op een antwoord wachten. Op maandag 20 juni stelt ze haar boek voor in het federaal parlement. 

Minister Maggie De Block zal het boek introduceren en voorzitter van Groen Meyrem Almaci verzorgt het slotwoord. 

  

 

Conferentie ‘Een stimulerend kader voor levensloopbestendig wonen’: 21 juni 2016 

 

Triodos organiseert op dinsdag 21 juni 2016 een conferentie waarbij experts een overzicht geven van de aanbevelingen ten aanzien 

van levensloopbestendige woningen voor zorgbehoevenden. 

 

  

 

Vorming ‘Hoe kunnen gezondheidsclaims de transitie naar duurzame mobiliteit versterken?’: 28 juni 2016 

 

Vraag je je ook wel eens af wat de impact van actief bewegen kan zijn op de manier waarop we ons verplaatsen? Of vraag je je 

eerder af hoezeer duurzame mobiliteit de gezondheid van mensen zou kunnen beïnvloeden? Dan is deze vorming iets voor jou. Het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit onderzoekt hoe we werk kunnen maken van structurele veranderingen in het gedrag die leiden tot 

meer bewegen, betere gezondheid en dus ook meer zachte verplaatsingen. 

 

  

 

Infomoment banaba ouderencoaching: 25 juni en 31 augustus 2016 

 

De banaba Ouderencoaching biedt bachelors de nodige handvatten om aan de slag te gaan met uitdagingen die de vergrijzing met 

zich meebrengt. De opleiding biedt een rugzak aan kennis en methodieken voor mensen die professioneel met ouderen bezig zijn of 

willen zijn. Deze opleiding wordt sinds 2011 georganiseerd aan de Thomas More-hogeschool, campus Geel. 

 

  

 

Onderzoek ‘Mapping dementia-friendly communities across Europe’ 

 

Deze studie verzamelde informatie over dementievriendelijke gemeenschappen in Europa. Hiermee willen de onderzoekers inzicht, 

kennis en bewustzijn vergroten. Het werd in opdracht van de European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID) uitgevoerd door 

de Mental Health Foundation, een Britse NGO, tussen 2014 en 2015. 
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