
 

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. 

  

 

De nieuwe Actueel is er! 
 

De nieuwe editie van Actueel kan je vanaf nu raadplegen. Daarin vind je onder meer een 

interview met voormalig directeur Mie Moerenhout, een terugblik op de Ouderenweek van 

2016, artikels over ouderenrechten, een sterker lokaal ouderenbeleid, meer bewegen en 

minder stilzitten en een positieve kijk op ouderen in een kwetsbare situatie.  

  

 

Vlaamse Ouderenraad reageert op Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020 
 

Eind vorig jaar publiceerde de Vlaamse regering het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. In aanloop naar de 

bespreking van dit plan in het Vlaams Parlement maakte de Vlaamse Ouderenraad de balans op van dit nieuwe 

ouderenbeleidsplan. De reactie komt bovenop het uitgebreide advies dat eerder al gegeven was op het ontwerp van het 

Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. 

 

  

 

Studiedag ‘Kwaliteit in ouderenzorg’: 7 februari 2017 
 

Kwaliteit in de zorg in het algemeen, en in de ouderenzorg in het bijzonder, is een erg actueel thema. Maar wat is 
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kwalitatieve zorg? Tijdens deze studiedag geven een aantal specialisten elk vanuit hun expertise een antwoord op die 

vraag. 

  

 

Week van de Vrijwilliger: 4-12 maart 2017 
 

Met 750 000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke 

dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat 

minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten zich onbezoldigd 

en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in een 

organisatie. Bedank jij je vrijwilligers ook? 
 

  

 

Studiedag ‘Vrijwilligers versterken je buurt: 7 maart 2017 
 

Uit onderzoek blijkt dat mensen hun vrijetijdsbesteding hoofdzakelijk dicht bij huis doen, binnen 

30 km van de voordeur, maar vaker nog veel dichterbij. Mensen vrijwilligen dus in hun buurt. 

Deze studiedag focust op dat lokaal vrijwilligen, in de meest ruime betekenis van het woord. 
 

  

 

Studiedag ‘Plattelandsacademie - Het dorp als multimodale hub’: 9 maart 2017 
 

Mobiliteit heeft in het gewone leven veel impact, zowel wat betreft tijdsgebruik als 

financiën. Een gemiddeld gezin gebruikt 12% van zijn inkomen voor zijn transport, twee 

derde daarvan is bestemd voor de eigen wagen. Daarnaast is het een thema waar velen een 

mening over hebben. Over hoe het 'beter' kan. Over hoe het 'anders' moet. Over autovrije 

dorpscentra. Over meer parking bij de winkels, … 
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Congres ‘Dag van de Zorg’: 14 maart 2017 
 

'Samen zorgkrachtig' vormt de rode draad van de derde editie van het Dag van de Zorg-congres. 

Sprekers komen samen rond de draaitafel van Canvas-programma radio Gaga met Joris Hessels als 

kerjeuzeneuze en plaatjesdraaier van dienst. Radio Gaga als magneet dus. Voor warme en boeiende 

verhalen rond drie sleutelwoorden: samen, zorg en kracht. Het DvdZ-congrespodium biedt ook plaats 

voor eeuwige roem. Het Zorgverhaal van het jaar, de award van het Rode Kruis-Vlaanderen en Dag 

van de Zorg in samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, krijgt daar zijn 

laureaat. Ook de publieksprijs wordt op dat moment bekend gemaakt. 

 

  

 

Studiedag ‘Senioren, veilig mobiel’: 27 april 2017 
 

Volgens de Studiedienst van de Vlaamse Regering zal het aantal 65-plussers de volgende tien 

jaar toenemen in alle Vlaamse steden en gemeenten. Sterker nog, in 50 gemeenten zal deze 

stijging zelfs meer dan 30 procent bedragen. Dringend tijd dus om op zoek te gaan naar 

geschikte mobiliteitsoplossingen voor ouderen die meer zelfstandigheid en een hogere 

levenskwaliteit garanderen. 
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