
 

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. 

  

 

Advies 2017-1 over de conceptnota mobiliteitshulpmiddelen 
 

Als gevolg van de zesde staatshervorming wordt de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen onderdeel van de Vlaamse 

Sociale Bescherming. De Vlaamse regering wil dit aangrijpen om een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid uit te 

bouwen, hergebruik van hulpmiddelen te stimuleren en te zorgen voor administratieve vereenvoudigingen. De Vlaamse 

Ouderenraad is tevreden met deze eerste principiële stap naar een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid, maar betreurt 

dat het volledig leeftijdsonafhankelijk maken opnieuw voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. 

 

  

 

Oproep: Wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’ 
 

De jaarlijkse wedstrijd ‘Jong en Oud in Gent’ is een gezamenlijk initiatief van Stad en OCMW Gent 

en beloont initiatieven die jong en oud samenbrengen. Die activiteiten leiden tot meer wederzijds 

respect en begrip en maken van Gent een leeftijdsvriendelijke stad.  

  

 

Vacature: stafmedewerker zorgkwaliteit bij Zorgnet-Icuro 
 

Zorgnet-Icuro vzw is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, 

meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en 

voorzieningen uit de ouderenzorg. Momenteel is de organisatie op zoek naar een nieuwe stafmedewerker zorgkwaliteit. 

 

  

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4712
http://vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/pub.php?pub_id=2613
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4720
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4721


 

Gewone helden, een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk 
 

Vrijwilligers verrichten goed werk. Wat zij doen is bewonderenswaardig. Het is bovendien een 

weldaad voor de samenleving en voor het persoonlijk welbevinden van de vrijwilliger zelf. Heel wat 

psychologische en sociologische studies bogen zich eerder al over vrijwilligerswerk. Maar het roept 

ook veel interessante filosofische vragen op. Want wanneer telt iets als vrijwilligerswerk? Wat maakt 

het precies zo waardevol? Is een samenleving zonder vrijwilligers mogelijk? Wat is de taak van de 

overheid? Is vrijwilligerswerk een noodzakelijk onderdeel van goed burgerschap? Tot op welke 

hoogte zijn mensen verantwoordelijk voor het welzijn van hun buren? Zijn vrijwilligers morele 

helden? Of doen ze iets heel gewoons? 

 

  

 

Eerstelijnsconferentie: 16 februari 2017 
 

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. 

 

  

 

Studiedag ‘Zekerheid voor mensen met dementie, hoe politie kan helpen?’: 21 februari 2017 
 

122 000 mensen in Vlaanderen hebben een of andere vorm van dementie en hun aantal zal de komende 

jaren stijgen tot 163 000 in 2030 en maar liefst 250 000 in 2060. Wanneer door dementie de oriëntatie 

vermindert, kan het gebeuren dat die persoon zijn weg niet meer terugvindt. Daarom wordt ook het 

maatschappelijk veiligheidsnetwerk en de rol van de politie alsmaar belangrijker. 
 

  

 

Inspiratiedag ‘Samen jong en oud’: 8 maart 2017 
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/boek.php?pub_id=263
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4701
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4682
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4707
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4719


Het Brussels Ouderenplatform organiseert een inspiratiedag rond intergenerationeel werken in 

onderwijs, vrije tijd, cultuur en welzijn. Geen lezingen, wel goede praktijkvoorbeelden én de kans om 

aan de lijve te ondervinden wat de meerwaarde van intergenerationeel werken is. 

  

 

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. 
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