Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar, maar zij verwachten
hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet 300 000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
op te richten. Doelstelling is dat het in de eerste helft van 2018 van start gaat. De oprichting van het expertisepunt is een actie uit
het Vlaams mantelzorgplan.

Aandacht en respect voor oudere voor holebi’s en transgenders
Op de Internationale dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei pleitte ouderenvereniging Vief voor
aandacht en respect voor oudere holebi's en transgenders in het verenigingsleven en in zorginstellingen. Het is
belangrijk dat iedereen, ongeacht geaardheid, alle kansen krijgt om deel te nemen aan het sociaal-culturele leven.
En dat op elke leeftijd.

Overzicht van de samenwerking tussen OCMW en gemeente
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er
nog veel regelgevend werk gebeuren. Maar in vele gemeenten lopen al trajecten voor een sterkere
samenwerking. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) lanceert rond dit thema een
nieuwe informatieve website: www.samenwerkinggemeenteOCMW.be.

Studiedienst Vlaamse regering: huishoudens van ouderen, verschillen naar herkomst

Diversiteit maakt deel uit van de Vlaamse samenleving. Ongeveer 1 op de 5 inwoners van het Vlaamse Gewest is van buitenlandse
herkomst. Het aandeel personen van buitenlandse herkomst ligt het hoogst bij de jongste leeftijdsgroepen. Maar ook het aantal
ouderen van buitenlandse herkomst neemt toe. De Studiedienst van de Vlaamse regering deed onderzoek naar de verschillende
huishoudens van ouderen.

De Zorglijn in Vlaams-Brabant en Brussel

Heb je als professionele zorgverlener of als individuele persoon een zorgvraag waarvoor je niet juist weet tot wie je te wenden, dan
kan je sinds 2017 in Vlaams-Brabant en Brussel een beroep doen op de Zorglijn. Dat is een initiatief van een aantal grote partners uit
het zorglandschap (CM Leuven en Brussel Sint-Michielsbond, Landelijke Thuiszorg, Familiehulp, Wit Gele Kruis Vlaams-Brabant, en
Zorgnet-Icuro).

Conferentie 'kunst doet leven': 30 mei 2017
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’: 6 en 7 juni 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.

Studiedag ‘Op weg naar de participatiesamenleving - Samen of ieder voor zich?’: 12 juni 2017

Onze maatschappij evolueert langzaam maar zeker naar een participatiesamenleving. Een mooi
principe. Een samenleving waarin iedereen mee telt. Maar kan iedereen wel participeren? Op
deze studienamiddag wordt deze (r)evolutie kritisch bekeken door VFG, samen met S-Plus en
VIVA-SVV. Ook de Vlaamse Ouderenraad begeleidt er een workshop.

Colloquium ‘Beschermingsmaatregelen ouderenmis(be)handeling ‘: 13 juni 2017

In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling willen het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
en Sepam stilstaan bij maatregelen die genomen worden om ouderen te beschermen en bij de impact van deze maatregelen.
Beschermingsmaatregelen zijn een complexe aangelegenheid met vele betrokkenen. Elkeen heeft een eigen opvatting en oplossing
voor een ‘probleem’- situatie. Hoewel er vertrokken wordt vanuit de intentie om goede zorg te verlenen en de oudere te
beschermen, rijst de vraag of de oudere dit ook zo aanvoelt en deze bescherming verkiest. In het colloquium worden verschillende
aspecten en invalshoeken belicht.

Inspiratiedag Ouderenmis(be)handeling: 15 juni 2017
VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling) en het Team OMB (deelwerking CAW
Oost-Vlaanderen) organiseren een inspiratiedag naar aanleiding van de internationale dag tegen
ouderenmis(be)handeling. De inspiratiedag richt zich voornamelijk tot hulpverleners uit de zorg- en
welzijnssector, werkzaam met en voor ouderen.
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