
 

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders 
 
Voortaan mogen alleen vergunde ziekenwagendiensten die voldoen aan alle kwaliteitseisen zieken liggend vervoeren. De Vlaamse 
regering heeft daarvoor haar principiële goedkeuring aan het decreet ‘Niet dringend liggend ziekenvervoer’ gegeven. Wie gebruik 
maakt van zo’n ziekenwagen, kan er zeker van zijn dat de chauffeur en begeleider een opleiding genoten, dat de factuur correct en 
transparant is en dat er aan medische en hygiënische voorwaarden is voldaan. 

  

 
Oproep: senioren helpen senioren op weg! 

 
Ben je geïnteresseerd in het thema ‘Ouderen en Mobiliteit’, ontmoet je graag mensen in je buurt 
en kan je anderen -met het nodige geduld- enthousiast maken? Dan ben jij de persoon die Trein 
Tram Bus zoekt. Voor het project ‘Senioren helpen senioren op weg’ zoeken zij geëngageerde 
55+'ers in de regio Vlaamse Ardennen die kwetsbare ouderen in hun buurt willen helpen door hun 
mobiliteit te verbeteren. Dit door eens bij hen langs te gaan en uitleg te geven over hoe ze het 
openbaar vervoer, mindermobielencentrales, de sociale taxi, … kunnen gebruiken. 

 

  

 
Oproep: kwetsbare ouderen ondersteunen, thuis en in de buurt 
 
De Koning Boudewijnstichting focust in een nieuwe oproep op outreachende hulp door professionelen en vrijwilligers aan 
kwetsbare ouderen thuis en in de buurt. Met ‘outreachend’ of ‘mobiel’ werken worden laagdrempelige werkvormen bedoeld 
waarbij professionals en vrijwilligers buiten de muren van de organisatie gaan werken en sterk investeren in het leggen van 
contacten en de opbouw van een relatie. Het is een van de hefbomen voor buurtgerichte zorg en de ondersteuning van ouderen in 
hun thuisomgeving. 

 

  

 
Oproep: Koning Boudewijnstichting zoekt 65-plussers voor klankbordgroep ‘Beter oud worden’ 
 
De KBS lanceert een open uitnodiging aan personen vanaf de leeftijd van 65 jaar om deel te nemen aan de groep ‘Beter oud 
worden’. Deze groep zal de Koning Boudewijnstichting de komende jaren advies geven bij haar activiteiten om ouderen in de 
toekomst beter te ondersteunen, hun levenskwaliteit te verbeteren, thuis en in de buurt. De groep fungeert in de eerste plaats als 
klankbordgroep, maar deelnemers kunnen desgewenst ook participeren aan workshops en conferenties die de stichting organiseert. 
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Ben jij ook trots op je job in de zorg? 

 
De campagne ‘Ik ga ervoor’ van de Vlaamse overheid zet ook dit jaar de zorg- en welzijnssector in de spotlight. 
Op vrijdag 12 mei is het Dag van de Verpleging en roept de Vlaamse overheid alle zorgverleners op om te 
tonen dat ze fier zijn op hun job. Wie kan er immers beter laten zien hoe bijzonder het is om te werken in de 
zorg- en welzijnssector, dan de mensen die er zelf werken? 

 

  

 
Praktische gids zet familiale bewindvoerders op weg 

 
Een familielid onder gerechtelijke bescherming plaatsen is ingrijpend. Voor sommige ouderen met dementie, 
volwassenen met een handicap of een psychiatrische aandoening kan het nochtans soms (tijdelijk) de beste optie 
zijn. De wetgever heeft een voorkeur voor familiale bewindvoerders. Familieleden willen graag helpen, maar 
weten vaak niet hoe. Met een praktische gids maken de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie 
van het Belgisch Notariaat (Fednot) hen wegwijs. 

 

  

 
Inspiratiedag ONLINE buurten: 18 mei 2017 

 
Een vernieuwende oplossing voor de uitdagingen waar de (ouderen)zorg voor staat is het Vlaamse project ‘Zorg 
Proeftuinen’. De Proeftuin ONLINE buurten wil innovatie in de zorg mogelijk maken en de levenskwaliteit van 
thuiswonende ouderen aanzienlijk verbeteren. Hiervoor experimenteren ze met het digitaal communicatie- en 
dienstenplatform Cubigo en zetten ze diverse vernieuwende buurtgerichte zorg- en welzijnspraktijken op. Drie jaar 
buurtgericht experimenteren in de thuiszorg leverde verschillende instrumenten op om in de buurt aan de slag te 
gaan. 

 

  

 
Vorming 'mantelkracht in je eigen organisatie': 23 mei en 1 juni 2017 
 
Ongeveer 1 op 4 volwassen Vlamingen biedt als mantelzorger steun aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden. 
Hierbij wordt de mantelzorger met heel wat uitdagingen geconfronteerd die een weerslag hebben op zijn/haar leven, zowel 
mentaal, sociaal als fysiek. Deze vorming biedt handvaten om als coach het programma Mantelkracht aan te bieden in je eigen 
organisatie. 

 

  

 
Conferentie 'kunst doet leven': 30 mei 2017 
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In het kader van de intentieverklaring van ministers Gatz en Vandeurzen om cultuur en welzijn dichter bij 
elkaar te brengen, organiseert het departement Cultuur, Jeugd en Media samen met Stad Sint-Niklaas en 
andere partners zoals de Vlaamse Ouderenraad de conferentie 'kunst doet leven'. 

  

 
Vorming Liever Actiever ‘Motiverende gespreksvoering met ouderen’: 16 of 22 mei 2017 

 
Hoe kan je in een gesprek ouderen motiveren om hun ongezonde gedrag aan te pakken en meer 
te bewegen? Hoe neem je een empathische en motiverende houding aan tijdens het contact met 
ouderen? Deze zaken komen aan bod tijdens de vorming 'motiverende gespreksvoering' van het 
Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (VIGEZ). Je zoekt een 
antwoord op deze vragen, met theorie én praktijk. Met rollenspelen bereid je je bovendien voor 
op motiverende individuele gesprekken en groepsgesprekken met ouderen. 
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