
 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2017? 
 

Vanaf 2017 brengen een aantal beleidsbeslissingen veranderingen met zich mee. 

  

 

Gemeentelijke profielschetsen najaar 2016 
 

Met het oog op de lokale beleids- en beheerscyclus (BBC) publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering regelmatig 

de gemeentelijke profielschetsen. Daarin wordt per gemeente de evolutie getoond in onder andere het aantal 65- en 80-

plussers, ouderen met recht op de IGO, oudere gerechtigden op mantel- en thuiszorg, de beschikbare sociale woningen, 

enzovoort. Voor elke gemeente bestaat een apart rapport. Daarin vind je niet alleen cijfers over de gemeente zelf, ook 

wordt er telkens vergeleken met het gemiddelde van gelijkaardige gemeenten en het Vlaamse gemiddelde. 

 

  

 

Vacatures: dienst senioren stad Brussel 
 

De dienst Senioren van de stad Brussel is op zoek naar twee nieuwe medewerkers: een 

verantwoordelijke voor de activiteitencentra voor senioren en een dossierbeheerder.  

  

 

ZiZo-Magazine brengt themanummer ‘Leeftijd’ uit 
 

We koppelen veel betekenissen aan het begrip ‘leeftijd’. Hoe meer we over leeftijd horen praten in een bepaalde context en 

met een bepaalde bijklank, hoe sterker we bepaalde persoonseigenschappen gaan toeschrijven aan iemands leeftijd. Waar 

komt die gevoeligheid voor leeftijd toch vandaan? Met een stevig dossier tracht het holebi- en transgender-magazine 

‘ZiZo’ leeftijd opnieuw tot zijn ware proporties te herleiden. 

 

  

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4697
http://vlaamse-ouderenraad.be/info60+/artikel.php?pub_id=4694
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4693
http://vlaamse-ouderenraad.be/boek.php?pub_id=261


 

Slotdebat Eigen Kracht Senioren: ‘Moet ik het alleen doen?’: 10 januari 2017Uit de 

burgerbegroting van Stad Antwerpen bleek dat ouderen langer thuis willen blijven wonen. Met 

de Eigen Kracht-methodiek wil het project Eigen Kracht Senioren hieraan tegemoet komen. Dit 

debat is het slot van het tweejarig project.  

  

 

Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie 2017 
 

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er 

niet altijd een passend antwoord op te vinden. Het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Vlaamse Alzheimer Liga 

regio Gent slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden en ruimte te maken om elkaar te ontmoeten. 

 

  

 

Symposium ouderenmis(be)handeling: 9 februari 2017  
 

Door de vergrijzing van de bevolking, besparingen in de gezondheidzorg en de verhaasting van de maatschappij zullen 

zorgverleners meer en meer met ouderenmis(be)handeling in contact komen. Dit thema ligt erg gevoelig, het taboe errond 

is nog groot. Met dit symposium wil het Sint-Trudo ziekenhuis het thema bespreekbaar maken en handvaten aanreiken om 

hiermee op een professionele manier om te gaan. 

 

  

 

Gezondheidsmeeting 2017: 16 maart 2017 
 

Gezondheidsmeeting 2017 is een jaarlijks netwerk-, info- en bijscholingsmoment voor alle zorgverleners uit de Brusselse 

gezondheids- en welzijnssector. Tijdens deze 11de editie staat verscheidenheid in diversiteit centraal. Brussel is een 

wereldstad. Niet enkel gekenmerkt door etnisch-culturele veelkleurigheid, maar eveneens door verscheidenheid in 

levensbeschouwingen, seksuele geaardheid, financiële draagkracht, opleidingsniveau, persoonlijke gezondheidssituatie, ... 

Deze superdiversiteit mag de Brusselse zorgverlener én -vrager echter niet afschrikken. 

 

  

 

Garant-congres ‘Ethische vraagstukken in de ouderenzorg’: 11 mei 2017 
 

Bij een groot aantal handelingen door de hulpverlener in de ouderenzorg spelen ethische uitgangspunten een essentiële rol. 

Meer zelfs, elke visie of opvatting omtrent zorg wordt (mede) gestuurd door – al dan niet uitgesproken – ethische 

standpunten, met existentiële vragen. Tijdens dit congres komen belangrijke onderwerpen aan bod, met theoretische 

kaders, modellen voor de praktijk, kritische reflectie en discussie. 
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