
 

Onderzoek Steunpunt Wonen: energiepremies bereiken te weinig de laagste inkomensgroepen 
 

Het Steunpunt Wonen heeft de verdeling van de financiële steun voor energiebesparende 

maatregelen onderzocht. Daaruit blijkt dat deze steun heel ongelijk verdeeld is over de 

bevolking. Van het totale bedrag dat Vlaanderen tussen 2009 en 2014 uitbetaalde aan 

energiepremies, ging amper 3% naar beschermde afnemers, zoals ouderen met de IGO of 

THAB. De Vlaamse energiepremies zijn intussen hervormd, maar de Vlaamse 

Ouderenraad vreest dat de grotere focus op totaalrenovaties de lat net hoger heeft gelegd 

voor veel ouderen en mensen met een laag inkomen. 

  

 

Oproep: ding mee naar de Tachtigtintenprijs 
 

In 2017 krijgen zeven voorzieningen in Vlaanderen de kans om deel te nemen aan 

de Tachtigtintenprijs: begeleiding op maat én aan huis om rond genderidentiteit en 

seksuele diversiteit aan de slag te gaan in een woonzorgcentrum en/of een groep van 

assistentiewoningen.  

  

 

Oproep: vul de fietsthermometer in 
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De Fietsersbond en hun Franstalige collega GRACQ willen de temperatuur bij de fietsers even 

opmeten via een vragenlijst. 

  

 

Een extra lus voor de bus! 
 

Door aanhoudende acties van de Pajottenlandse ouderenraden in Gooik, Halle, Beersel en 

Pepingen besliste De Lijn begin januari 2017 een aantal busverbindingen in de regio 

Pajottenland aan te passen. 

 

  

 

UiTPAS 2016 in cijfers 
 

De spaar- en voordeelkaart stimuleert iedereen om meer en anders te participeren aan het 

ruime vrijetijdsaanbod in cultuur en sport. De gebruiker spaart punten die hij of zij kan 

omruilen voor voordelen. De UiTPAS helpt om drempels te verlagen, niet in het minst de 

financiële drempel waarmee mensen in armoede het lastig hebben. Bij het begin van een 

nieuw jaar, maakt UiTPAS de balans van 2016 op. 

 

  

 

Themadagen en -weken in zorg en welzijn in 2017 
 

Ook in 2017 vinden er heel wat interessante themadagen en -weken plaats, georganiseerd door zorg- en 

welzijnsorganisaties. Het magazine Weliswaar bundelde ze in een handige kalender. 

 

  

 

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 

kwalitatieve zorg? Tijdens deze studiedag geven een aantal specialisten elk vanuit hun expertise een antwoord op die 

vraag. 

 

  

 

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