
 

Vacature: stafmedewerker advisering bij de Vlaamse Ouderenraad 
 

De Vlaamse Ouderenraad is op zoek naar een stafmedewerker advisering. Deze stafmedewerker staat 

hoofdzakelijk in voor het voorbereiden en opvolgen van de adviezen/standpunten/memoranda die 

door de Vlaamse Ouderenraad worden uitgebracht. Solliciteren kan tot en met vrijdag 24 februari 

2017. 

  

 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO): voortaan pas na 10 jaar verblijf in België 
 

De IGO is een uitkering die gepensioneerden met een laag inkomen beschermt tegen armoede. Om recht te hebben op de 

IGO moet je voortaan gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken, een werkelijk verblijf in 

België gehad hebben. De nieuwe regelgeving gaat in vanaf 1 september 2017. De wetswijziging daarvoor is in het 

Belgisch Staatsblad verschenen. 

 

  

 

Oproep: huiswerkbegeleiders gezocht 
 

Jeugdhuis Ratatouille in Schaarbeek zoekt vrijwilligers om op donderdagavond van 16 tot 19 uur en/of voor de 

examenperiodes jongeren en tieners (vanaf 6de leerjaar en hoger) te ondersteunen tijdens de huiswerkbegeleiding. 

 

  

 

Verhuis woonzorgcentrum Maria ter Ruste in beeld  
 

Het woonzorgcentrum Maria ter Ruste verhuisde vorig najaar van Zwevezele naar een tijdelijk 

rusthuis in Wingene, waar de bewoners twee jaar lang hun intrek nemen. Als alles verloopt 

zoals voorzien, opent het nieuwe WZC in 2018 de deuren. Laatstejaarsstudente journalistiek 

Celine De Roust maakte een fotoreportage van de verhuis waaraan vrijwilligers van alle 

leeftijden een handje hielpen. 

 

  

 

Eerstelijnsconferentie: 16 februari 2017 
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Op 16 februari 2017 geeft minister Jo Vandeurzen op de eerstelijnsconferentie het startschot 

voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Ter voorbereiding van deze 

conferentie werden eind 2015 zes werkgroepen in het leven geroepen, die hun voorstellen over 

de verschillende aspecten van de eerste lijn in Vlaanderen presenteren op de conferentie. 

  

 

40ste Wintermeeting: 17-18 februari 2017  
 

De Belgische vereniging voor gerontologie en geriatrie organiseert voor de veertigste keer een Wintermeeting. Dit jaar 

staat ‘actief ouder worden’ centraal. 

 

  

 

DEMO MEMO: kunstzinnige workshops voor mensen met dementie in het S.M.A.K. 
 

Actuele kunst levert een waardevolle bijdrage om de band tussen mensen met dementie en hun 

nabije omgeving te versterken. In de workshop wordt bij een aantal werken stilgestaan. De mensen 

met dementie worden uitgenodigd om te reageren op het werk. Voor de mantelzorgers is de 

workshop een kans om onvermoede kanten te ervaren. Het gezamenlijk beleven van kunstwerken 

staat centraal. Nadien maken de deelnemers samen een poëtische vertaling van de opgedane 

impressies. 

 

  

 

Opleiding tot intimiteitscoach 
 

Advies- en studiebureel ‘Q in zorg’ organiseert een driedaagse opleiding tot intimiteitscoach. Er zijn namelijk veel 

ondersteuningsvragen vanuit de ouderenzorg om een seks- en intimiteitsbeleid te organiseren in woonzorgcentra en om 

alle vragen of problemen te kanaliseren via een vertrouwenspersoon of intimiteitscoach. 

 

  

 

Lezing 'Persoonsvolgende financiering, het ultieme financieringsmechanisme voor welzijn en gezondheid?’: 24 

maart 2017 
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2017 is het jaar van de persoonsvolgende financiering (PVF). Toch voor mensen met een 

handicap. Deze nieuwe financieringswijze gaat uit van vraaggestuurde ondersteuning. Dat 

wil zeggen dat cliënten van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap 

voortaan een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag en 

ondersteuningsnood. Deze lezing stelt enkele zaken in vraag: Blijft het daarbij? Is er 

persoonsvolgende financiering op komst in de thuis- en ouderenzorg? Is er een evolutie 

naar nog andere sectoren als geestelijke gezondheidszorg of jeugdhulp? 
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