
 

Jaarverslag 2016 
 

Elk jaar publiceert de Vlaamse Ouderenraad een jaarverslag dat je een overzicht geeft van de 

werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

  

 

VRT reikt diversiteitstrofeeën uit  
 

Eind maart 2017 reikte de VRT voor het vijfde jaar op rij de diversiteitstrofeeën uit. Dat zijn prijzen voor 

programmamakers die creatief omspringen met diversiteit. In zes categorieën waren 30 gemaakte radio-, tv- en 

onlineprogramma's genomineerd. Een professionele jury, waarin GRIP vzw, de Vrouwenraad, Cavaria, het 

Minderhedenforum, de Vlaamse Ouderenraad en het Netwerk tegen armoede vertegenwoordigd zijn, bepaalde de 

winnaars. 

 

  

 

Vlaamse Armoedemonitor: armoederisico ouderen daalt licht, maar blijft problematisch 
 

Het armoederisico onder ouderen daalde in 2015 licht, van 15% naar 14%. Dat blijkt uit de nieuwste Vlaamse 

Armoedemonitor. Toch ligt het daarmee ver boven het Vlaamse gemiddelde van 10%. Van alle mensen in armoede is 

momenteel bijna 1 op 4 ouder dan 65 jaar. 

 

  

 

CC de Warande zendt voorstellingen live uit in WZC De Wending 
 

 

http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4789
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4785
http://vlaamse-ouderenraad.be/info60+/artikel.php?pub_id=4790
http://vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4784


Veel ouderen, ook als ze in een woonzorgcentrum wonen, blijven geïnteresseerd in cultuur. Maar vaak 

is het niet evident om zich daarvoor te verplaatsen. Op vraag van het paramedisch team van WZC De 

Wending (Zorggroep Orion), startte provinciaal cultuurhuis de Warande dit seizoen samen met 

Cultuurconnect een project om cultuur tot bij de bewoners van woonzorgcentra te krijgen. Dit gebeurt 

door livestreaming van voorstellingen naar woonzorgcentra. 

  

 

Laagopgeleiden en ouderen voelen zich het minst gezond 
 

Naar aanleiding van de Wereldgezondheidsdag op vrijdag 7 april 2017 publiceerde de Algemene Directie Statistiek een 

aantal cijfers uit de EU-SILC-enquête 2015 over het aanvoelen van de algemene gezondheid van de Belg. 

 

  

 

Erfgoeddag 2017 – ‘Zorg’: 23 april 2017 
 

Op zondag 23 april bundelt de cultureel-erfgoedsector (musea, archieven, erfgoedbibliotheken, 

erfgoedcellen, vrijwilligersorganisaties) de krachten met de brede zorgsector (OCMW’s, 

ziekenhuizen, woonzorgcentra, opvanghuizen, enz.) in heel Vlaanderen en Brussel. Want die 

dag is het opnieuw Erfgoeddag, met Zorg als thema. Het publiek heeft de keuze uit 800 gratis 

activiteiten, gespreid over 276 gemeenten.  

  

 

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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Samen werken aan lokale bereikbaarheid: 11 mei 2017  
 

Jaarlijks organiseert het Netwerk Duurzame Mobiliteit een denk- en discussieforum voor leden, compagnons en partners 

gericht op samenwerking. Dit jaar staat de lokale bereikbaarheid naar aanloop van de gemeenteraadverkiezingen in 2018 

centraal. 

 

  

 

Expertisecentrum dementie ‘Paradox’ organiseert nieuw vormingsaanbod 2017 
 

Het nieuwe vormingsaanbod van ECD ‘Paradox’ is toegankelijk voor iedereen. 
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